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С. Хілько 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ 

МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА В СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Сьогодні система післядипломної педагогічної освіти, ґрунтуючись на 

концепції неперервної освіти, відходить від принципів програмо-

центрованості та директивності. Процес підготовки майбутніх психологів у 

системі післядипломної педагогічної освіти спрямований на оволодіння ними 

певним рівнем професійних знань, умінь та навичок, що забезпечує 

ефективність виконання професійної діяльності. Перед освітньою галуззю 

постає завдання підвищення якості професійної підготовки майбутніх 

психологів за рахунок сучасних підходів до навчання. Ідеї самоцінності, 

доброзичливості, відкритості, самовдосконалення кожної особистості є 

сутнісними для фасилітації освітнього процесу. 

Фасилітаційна позиція майбутнього психолога здійснюється в межах 

фасилітативного підходу, що відображується у зростанні ролі гуманістичної 

психології, яка ставить у центр своєї методології особистість людини як 

унікальну цілісну систему, що має можливості для саморозвитку, 

самоактуалізації. 

Формування фасилітаційної позиції у майбутніх психологів у процесі 

їхньої професійної підготовки може здійснюватися за умови недирективної 

позиції викладача-фасилітатора, що сприяє становленню самостійної 

суб’єктивної активності майбутніх психологів у вирішенні психолого-

педагогічних проблем, які виникають у процесі навчання. Ця взаємодія 

викладача-фасилітатора і майбутніх психологів у системі післядипломної 

педагогічної освіти створюватиме умови для особистісного і професійного 

зростання усіх учасників психолого-педагогічного процесу. 

Вивченню впливу, здатного активізувати особистісне зростання 

присвячено значну кількість праць як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників. Це, зокрема, О. Бодальов, В. Кремень, Г. Ковальов, О. Коп’єв, 
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Г. Костюк, С. Максименко, В. Столін, Т. Флоренська, О. Хараш та інші. 

Багато праць присвячено вивченню особистості психолога (О. Бондаренко, 

І. Дубровіна, В. Панок, Н. Пов’якель, Н. Чепелева та інші), аналізу його 

професійно значущих якостей (М. Молоканов, І. Трофімова, Т. Яценко та 

інші).  

У вітчизняній науці певну кількість праць, присвячених фасилітації, 

виконано в контексті педагогіки (Р. Дімухаметов, Є. Борисенко, Л. Куликова, 

Є. Врублевська), зокрема розглядаються такі питання: упровадження в 

навчальний процес форм і методів фасилітації, становлення екзистенціальної 

спрямованості учнів, фасилітація спілкування як вид педагогічної взаємодії, 

що сприяє усвідомленому й продуктивному саморозвитку суб’єктів 

спілкування.  

Підґрунтям фасилітативного підходу є праці: з концепції вільного 

розвитку людини К. Роджерса; з проблем управлінської діяльності, на основі 

системного підходу (Л. Орбан-Лембрик, Л. Романкова, В. Шукшунов, 

Г. Щедровицький); з проблем фасилітації (В. Кремень, Л. Петровська, 

Т. Сорочан). У світлі екофасилітативного підходу П. Лушин розглядав 

механізми особистісного змінювання як переходу до нової ідентичності.  

Метою статті є розгляд особливостей формування фасилітаційної 

позиції майбутнього психолога в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Фасилітація (від англ. facilitate — допомагати, полегшувати, сприяти) 

характеризується сукупністю навичок, що використовуються для ефективної 

організацію обговорення складної проблеми без втрат часу та виконання за 

короткий термін усіх запланованих дій із максимальним залученням 

учасників процесу. Така фасилітативна організація процесу групової роботи, 

що спрямована на прояснення і досягнення групою поставлених цілей, 

сприятиме ефективній професійній підготовці майбутніх психологів під час 

застосування інтерактивних технологій навчання. Фасилітатор, що керує 

процесом обговорення, проводячи заняття, забезпечує успішну групову 

комунікацію, допомагає групі зрозуміти загальну мету і підтримує позитивну 
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групову динаміку для досягнення цієї мети в процесі дискусії, не захищаючи 

при цьому одну з позицій або сторін [6].  

Існують різні види фасилітації, і кожен відіграє значну роль у процесі 

самореалізації, саморозвитку, при цьому відповідає принципам гуманізму. 

Психологічна фасилітація, педагогічна фасилітація, соціальна фасилітація, 

спортивна фасилітація, екофасилітація. Психологічна фасилітація — процес 

управління і водночас конструкції/реконструкції керованої системи. При 

цьому подальший процес є ймовірнісним, нелінійним та незворотним, що 

відповідає природі особистісної зміни. Психологічна фасилітація обумовлена 

парадоксальним контролем над процесом самореконструкції та 

самоорганізації відкритої динамічної системи особистості. Педагогічна 

фасилітація — вид педагогічної діяльності, що допомагає студентам/учням в 

усвідомленні себе як самоцінності, підтримує їхнє прагнення до 

саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, сприяє особистісному 

зростанню, розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей, актуалізує 

ціннісне ставлення до людей, природи, національної культури на основі 

організації гуманістичного, діалогічного, суб’єкт-суб’єктного спілкування, 

атмосфери безумовного прийняття, розуміння та довіри. Соціальна 

фасилітація спрямована на підвищення швидкості або продуктивності 

діяльності індивіда внаслідок актуалізації (сприйняття, представлення) в його 

свідомості образу іншої людини (або групи людей), що виступають як 

суперник або спостерігач за діями цього індивіда [4]. Спортивна фасилітація 

спрямована на пошук, підтримку і посилення ефективних процесів 

організації як команди в цілому, так і окремих спортсменів. Екофасилітація 

— це процес управління відкритою динамічною системою особистості з 

метою підтримання її у стані саморозвитку [3]. В екофасилітації принцип 

профіцитарності означає, що в освітньому просторі вже є всі можливості 

для успішного саморозвитку особистості та створення нею індивідуальної 

конкурентоспроможної моделі власного фахового зростання. 
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Фасилітаційний вплив має основне завдання допомагати, полегшувати, 

стимулювати, актуалізувати потребу у розвитку, особистісному зростанні [2]. 

Фасилітаційний вплив – це основний вид впливу в гуманістичній парадигмі, 

механізм якого ґрунтується на діалогічному діянні та певних особистісних 

характеристиках фасилітатора [5].  

«Позиція» — багатозначний термін, але в цій роботі він розглядається 

у двох основних значеннях: як складна, порівняно усталена система ставлень, 

установок, мотивів, цінностей людини; як положення індивідуума у 

статусно-рольовій і внутрішньо-рольовій структурі.  

Таким чином, фасилітаційна позиція майбутнього психолога — це така 

система ставлень, установок, мотивів, цінностей людини, де принципи 

позитивного ставлення, поваги до гідності та розуму людини, віра у 

спроможність людини самостійно схвалювати рішення стають 

визначальними у статусно-рольовій структурі. 

На формування фасилітаційної позиції майбутнього психолога в 

системі післядипломної педагогічної освіти впливають як внутрішні 

психологічні, так і зовнішні психолого-педагогічні умови. До внутрішніх 

умов належать: розвинена ієрархія життєвих цінностей і духовних ціннісних 

орієнтацій; позитивна відвертість і прийняття людей; толерантність до думок 

інших, що відрізняються від власних, та толерантність до невизначеності; 

розуміння взаємозв’язку та взаємовпливу людей; обережне ставлення до 

будь-яких особливих проявів особистості; відкритість до пізнання та 

постійного особистісного зростання; рефлективність; усвідомлення власних 

психологічних захистів; самоповага і самоприйняття, особистісна зрілість, 

конгруентність; особистісна свобода і відповідальність; здатність швидко 

реагувати на ситуацію, що змінилась; відсутність негативної стереотипізації; 

спостережливість і розуміння невербальної мови. Розглянуті характеристики 

утворюють складну систему взаємопов’язаних компонентів, яка детермінує 

фасилітаційну позицію майбутніх психологів.  
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До зовнішніх психолого-педагогічних умов формування фасилітаційної 

позиції належать фасилітативна технологія, яку застосовує в освітньому 

середовищі викладач-фасилітатор, фасилітативна компетентність.  

Фасилітативна технологія передбачає комплекс алгоритмів та 

прийомів організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учасниками 

педагогічного процесу, заснованого на використанні їхнього особистого 

досвіду, спрямованого на створення умов для розвитку суб’єктного досвіду, 

становлення здатності до творчості, самоактуалізації у навчальній та інших 

доступних сферах життєдіяльності [7, с. 261]. Фасилітативна технологія 

містить принципи діяльності викладача-фасилітатора та способи їх реалізації 

в освітній взаємодії.  

Фасилітативна компетентність викладача, що здійснює освітню 

діяльність у системі післядипломної педагогічної освіти, розуміється як 

інтегративне особистісне утворення, що характеризується його готовністю і 

здатністю до створення умов для розвитку особистісного потенціалу 

майбутніх психологів за рахунок особливого стилю їхньої взаємодії. 

Фасилітативна компетентність має складну структуру і містить мотиваційну, 

когнітивну, операційно-діяльнісну і рефлексивну компетентності [7], які 

розглядаються як компоненти фасилітаційної позиції викладача-

фасилітатора, що, зі свого боку є зразком для формування фасилітаційної 

позиції майбутніх психологів.  

Мотиваційний компонент полягає в усвідомленні і викладачем-

фасилітатором, і майбутніми психологами необхідності зміни рольової 

позиції викладача з транслятора знань на фасилітатора навчання, що 

супроводжує навчальний процес, створює умови для саморозвитку та 

самореалізації майбутніх психологів.  

Когнітивний компонент передбачає наявність знань у викладача-

фасилітатора про сутність фасилітації, фасилітаційної позиції, принципи і 

технології здійснення освітньої діяльності на гуманістичних засадах 

фасилітативної взаємодії. 
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Операціонально-діяльнісний компонент передбачає оволодіння 

навичками і вміннями застосування технології фасилітуючого навчання, де 

фасилітаційна позиція викладача-фасилітатора є провідною стосовно 

майбутніх психологів як суб’єктів професійного становлення. 

Рефлексивний компонент полягає у здатності до аналізу власної 

професійної діяльності викладача-фасилітатора, його фасилітаційної позиції 

стосовно майбутніх психологів у процесі їхньої професійної підготовки; 

свідомого контролю за результатами своїх професійних дій і викладачем, і 

майбутніми психологами; самооцінки фасилітаційної позиції, осмислення 

власних дій усіх учасників фасилітаційної взаємодії. 

Формування фасилітаційної позиції майбутнього психолога в 

освітньому середовищі відбувається в процесі фасилітаційної взаємодії, де 

викладач-фасилітатор демонструє фасилітаційну позицію:  

 розглядає психолого-педагогічні проблеми, що виникають у процесі 

навчання, у контексті варіативності вирішення питань;  

 наголошує на можливості позитивних змін щодо професійної 

діяльності майбутнього психолога в процесі навчання; 

 орієнтується на внутрішній особистісний потенціал майбутнього 

психолога; 

 інтегрує в навчальний простір усі смисли, події, життєві ситуації, 

наведені майбутніми психологами; 

 демонструє методичну майстерність, застосовує фасилітативні 

технології в процесі підготовки майбутніх психологів; 

 проявляє фасилітативну компетентність, взаємодіючи з майбутніми 

психологами; 

 спирається на особистий суб’єктивний досвід майбутніх психологів, 

використовуючи їхній особистісний досвід як джерело для вирішення 

проблемних питань; 



  7

 спирається на позитивну мотивацію і ситуацію успіху як на 

необхідні компоненти фасилітаційної взаємодії учасників освітнього 

процесу; 

 орієнтується на інтерактивну взаємодію з учасниками навчального 

процесу [1, с. 11];  

 виявляє установку щодо здатності кожного майбутнього психолога 

до саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення. 

Отже, формування фасилітаційної позиції майбутніх психологів у 

системі післядипломної педагогічної освіти полягає в отриманні практичного 

досвіду фасилітаційної взаємодії, де викладач-фасилітатор, по-перше, 

створює умови для професійного становлення майбутніх психологів, їхнього 

саморозвитку, самовдосконалення, по-друге, демонструючи фасилітаційну 

позицію, дає змогу майбутнім психологам отримати позитивний досвід від 

цієї позиції, порівняти позиції викладача фасилітаційної взаємодії і 

традиційної з домінантною позицією. 

Таким чином, особливості формування фасилітаційної позиції 

майбутнього психолога в системі післядипломної педагогічної освіти 

полягають у поєднанні внутрішніх психологічних і зовнішніх психолого-

педагогічних умов. Внутрішні умови містять гуманістичну систему ціннісних 

орієнтацій, формування і розвиток особистісних якостей, що сприяють 

здійсненню фасилітаційної позиції майбутніх психологів, формуванню 

професійної позиції, заснованої на положеннях гуманістичної психології, де 

людина є вищою цінністю. Зовнішні психолого-педагогічні умови 

формування фасилітаційної позиції забезпечуються фасилітативною 

технологією та фасилітативною компетентністю викладача-фасилітатора. 

Фасилітативна технологія містить принципи діяльності викладача-

фасилітатора і способи їх реалізації в освітній взаємодії. Фасилітативна 

компетентність викладача-фасилітатора містить мотиваційну, когнітивну, 

операційно-діяльнісну і рефлексивну компетентності, які становлять 

компоненти фасилітаційної позиції спочатку викладача-фасилітатора, потім 
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(у процесі отримання досвіду і знань фасилітаційної взаємодії в освітньому 

середовищі) майбутніх психологів.  

Дотримання цих умов в освітньому процесі підготовки майбутніх 

психологів у системі післядипломної педагогічної освіти сприятиме 

формуванню у них фасилітаційної позиції, важливої в становленні майбутніх 

фахівців. 

Подальші дослідження передбачають змістовне наповнення програми 

формування фасилітаційної позиції у майбутніх психологів у системі 

післядипломної педагогічної освіти і визначення її ефективності. 
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