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ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

ТРУДА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

«Личность» – это система общественно значимых характеристик 

человека, представляющих особое качество, приобретаемое им в контексте 

общественных отношений в процессе трудовой деятельности. Вне общества 

личность не формируется, но и не любой человек, даже будучи членом 

общества, становится личностью, а только лишь при том, что активно 

включается в общественную жизнь и тем способствует её преобразованию и 

развитию.  

Именно общественный интерес, заинтересованность и 

соответствующие ей действия лежат в основе социализации – процесса 

формирования личности путем усвоения социального опыта, культуры, 

общественных ценностей, установок, норм поведения. 

Усвоения, но не вследствие созерцания, а путем активной трудовой 

деятельности, в связи с чем и разграничиваются понятия «деятельность» и 

«трудовая деятельность». Первое – это может быть совокупность бесплодных 

деяний и поступков, не имеющих никакой общественной, а потому и личной 

ценности. Трудовая деятельность способствует реализации и материальных и 

духовных потребностей человека и общества в целом. Объективный 

поступок, - отмечает Гегель, - состоит в том, что «взятый даже со своей 

безразличной стороны он имеет форму всеобщего, лишен произвола, 

прихоти, каприза, свободен от странностей и т.п.» [7, с. 64]. Аналогичная 
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мысль у Н. Г. Чернышевского: «Во всех отраслях человеческой деятельности 

только те направления достигают блестящего развития, которые находятся в 

живой связи с потребностями общества. То, что не имеет корней в жизни, 

остается вяло и бледно, не только не приобретает исторического значения, но 

и само по себе, без отношения к действию на общество, бывает ничтожно» 

[14, с. 299]. 

Об общественном характере гражданского общества Гегель писал: 

«Когда гражданское общество не встречает препятствий в своей 

деятельности, его народонаселение и промышленность растут. Благодаря 

тому, что связь людей, создаваемая их потребностями, и способы 

изготовлять и доставлять средства для их удовлетворения получают 

всеобщий характер, увеличивается накопление богатства, ибо из этой 

двойной всеобщности извлекается величайшая выгода…» [7, с. 271]. 

И далее – « … состояние общества следует признать тем совершеннее, 

чем меньше индивиду приходится делать для себя, согласно своему 

особенному мнению по сравнению с тем, что выполняется путем всеобщих 

мероприятий» [8, с. 270]. 

Отмечается, что и дух народа составляет духовную субстанцию 

каждого отдельного гражданина. Поэтому сохранение индивида менее 

значимо, чем сохранение целостности духовной, «всеобщей духовной 

природы», «каждый духовно созерцает и познает в другом свою 

всеобщность» [7, с. 69].  

Через призму представления о личности как «особенном», в котором 

воплощается «всеобщее», определяется, в частности, понятие «зла»: «Если 

природа конечного свободного существа состоит в том, чтобы 

рефлектировать себя в … единичность, природу этого существа нужно 

рассматривать как злую» [7, с. 78]. 

Что до развития индивидуальных черт личности, то оно возможно 

только через взаимодействие с другими личностями (взаимодействие, 

следствием которого и является движение и развитие). Когда отдельный 
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человек считает, что войдя «в сословие», он подчинится чему-то более 

низкому, то, пишет Гегель, такое представление – «ложно» [8, с. 245-246]. 

Включение в общественную жизнь, исходное для формирования 

личности (гражданина), характеризуется тем, что такой выбор может быть 

только осознанным, т.е. свободным. Свобода же есть свобода выбора. И для 

того, чтобы в этом случае сделать выбор, нужно понимать, что есть 

общество, общественные отношения, на каком фундаменте они строятся, 

какими законами формируются. «Полагать нечто как всеобщее, т.е. осознать 

его как всеобщее, означает, как известно, мыслить» [8, с. 247]. 

Необразованный человек не идет дальше непосредственного 

созерцания, его глаза закрыты и он не различает того, что лежит у его ног, 

это только субъективное восприятие мира, ибо он не видит суть. Только 

знание всеобщих аспектов направляет человека на то, что нужно 

рассматривать главным образом [7, с. 63]. 

Образование ведет и к осознанию всеобщности, общности людей. 

Многообразие знаний … входит в образование потому, что именно благодаря 

многообразию знаний человек поднимается от партикулярного знания 

незначительных вещей … ко всеобщему знанию, благодаря которому он 

достигает большей общности знаний с другими людьми, овладевает 

предметами всеобщего интереса [7, с. 62]. 

Речь, естественно, прежде всего идет о гуманитарном образовании, 

когда всеобщие законы развития мира представлены философией, законы 

развития общества как части мира – социологией, закономерности 

формирования личности и межличностных отношений как структурной 

основы общества – психологией. А также имеется в виду образование в 

целом – система общественных и естественных наук, дающая представление 

о свойствах и закономерностях всех вещей. 

При этом и получение знаний должно быть системным – от общего к 

частному, т.е. сначала необходимо изучение философии, затем социологии, 

далее – психологии, сначала общей, затем профессиональной и наконец, 
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практической. На фоне этого располагается иерархия специальных 

дисциплин. И субординацию дисциплин, которые преподаются в 

университетах, должен устанавливать общегосударственный 

координирующий центр (Министерство, Специальный совет), а не 

перепоручать это самим обучающимся, которые не знакомы с сутью 

предлагаемых дисциплин, или организаторам отдельных, особенно 

специализированных, учебных заведений, не могущих уловить их 

сущностную взаимосвязь. Такое образование несет больше вреда, чем 

пользы, ибо если знания человека приобретаются «в беспорядочном 

состоянии, то чем больше он имеет их, – отмечает Г. Спенсер, – тем сильнее 

расстраивается его мышление» [13, с. 90]. 

В процессе образования важно на что направлены мысли человека. Не 

механическое заучивание, не простое накопление знаний является целью 

образования, а способность познания окружающего мира, желание 

постижения истинной, а потому и всеобщей сущности вещей. 

«Облагораживают не знания, – замечает Д. И. Писарев, – а любовь и 

стремление к истине, пробуждающееся в человеке, когда он начинает 

приобретать знания. В ком не пробудились эти чувства, того не облагородит 

ни университет, ни обширные сведения, ни дипломы» [12, с. 52]. «Учение без 

размышления бесплодно», – замечает Конфуций [4, с. 10]. И еще: «Когда 

человек хочет узнать – он исследует, когда он хочет спрятаться от тревог 

жизни – он выдумывает» [11, с. 7]. 

В образовании важен и принцип преемственности знаний, овладение 

теми научными результатами, которые уже есть, ибо только на таком 

фундаменте может строиться система современного научного знания. Однако 

это требует большого труда и времени, легче воспользоваться информацией, 

вместо знания, приобретая поверхностное представление о предмете 

исследования и пересказывая отрывочные сведения, стараясь прослыть 

человеком образованным. Эта проблема не нова: «Наиболее вздорное из всех 

заблуждений, – писал еще В. Гете, – когда молодые одаренные люди 
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воображают, что утратят оригинальность, признав правильным то, что уже 

было признано другими» [9, 714]. 

Образование имеет два уровня: теоретическое знание рассматривает то, 

что есть и оставляет все, как есть; практическое является деятельным, оно не 

оставляет того, что есть таким, каким есть, а изменяет его и само создает 

определения и предметы [7, с.16].  

Теоретическое знание – это знание о сущности, внутреннем в вещах, 

практическое – «начинает с внутреннего определения, которое называется 

решением … превращает внутреннее во внешне существующее, сообщает 

ему наличное бытие. Это превращение внутреннего определения в нечто 

внешнее называется (практической) деятельностью» [7, с.19-20]. 

Особенностью гражданского общества, по Гегелю, является не только 

реализация интересов каждого через общественные интересы и 

общественные достижения, когда «внимание к особенному интересу как к 

общему» обеспечивается с помощью полиции и корпораций, свобода – с 

помощью правосудия, но главным моментом является «опосредованные 

потребности и удовлетворение единичного посредством его труда и 

посредством труда и удовлетворения потребностей всех остальных» [8, с. 

233]. 

Таким образом, вхождение в гражданское общество и его развитие 

предполагает в качестве основы практическую трудовую деятельность, 

осознание чего связано с образованностью членов общества. Ибо, замечает 

Гегель, варвар ленив и отличается от образованного человека тем, что он 

предается тупому безделью. С образованностью связано и умение трудиться 

– неумелый человек всегда производит не то, что он хочет произвести, 

потому что он не господин своей собственной деятельности [8, с. 239]. 

Но не только сам по себе труд, но и характер труда способствует 

организации и поддержанию всеобщего, всеобщности интересов и действий 

– всеобщее и объективное в труде заключается в абстракции, которая создает 

спецификацию средств и потребностей и тем самым специфицирует и 
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продукцию, создавая разделение труда. Эта абстракция в области умения и 

средств завершает зависимость и взаимоотношения людей в деле 

удовлетворения остальных потребностей, превращая это в полную 

необходимость [8, с. 239]. 

Профессия как вид (род) трудовой деятельности, основанный на 

владении определенными теоретическими знаниями и умениями (навыками), 

связана с общественным характером труда, с призванием к определенному 

виду деятельности вследствие нахождения человека в системе общественных 

отношений и общей пользы от совместного труда: «Призвание есть нечто 

всеобщее и необходимое и составляет известную сторону человеческого 

общежития. Призвание есть, следовательно, часть всего созданного людьми. 

Имея призвание, человек приобщается ко всему всеобщему и принимает в 

нем участие. Хотя призвание и представляет собой единичную ограниченную 

среду, оно все же образует необходимый член целого и в самом себе тоже 

является целым» [7, с.66]. 

Таким образом, выбор профессии – акт не личный, а общественный по 

своей сути. Часто неосознанный, но ведомый, детерминированный тем 

всеобщим, что составляет общественный интерес как отражение в 

сознании тенденций развития общества. И реализация через выбор 

профессии общественного интереса есть механизм процесса социализации, 

приобщения отдельного человека к общественным ценностям, 

общественному развитию в целом, когда только и могут появиться и 

сформироваться те его черты, которые отличают личность (гражданина) 

от индивида. Или гражданская, суто личностная позиция есть следствие 

органической взаимосвязи процессов образования, трудовой деятельности и 

социализации. 

Отсюда следует, что акцент на сугубо профессиональную деятельность 

не есть путь к обществу свободных и равных, а что это эгоистическая 

позиция, потребительская и иждивенческая психология, ограничивающая 

возможности развития самого человека. А. Адлер подчеркивает: «Очень 
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редко бывает, чтобы кто-то, освоив профессию, принес пользу всему 

человечеству. Он занимает определенное место, на котором и должен стоять 

человек, чтобы понять все движение человечества» [1, с.35]. 

Гегель отмечал, что у древних греков назначением гражданина была 

деятельность, направленная преимущественно на общественные дела [8, 

274]. 

Соответственно, важно определить, насколько образование, овладение 

профессией, включенность в контекст общественных дел является 

объективно возможной для каждого человека, т.е. каждый ли человек 

может стать личностью, гражданином своего общества. 

В Большом энциклопедическом словаре говорится: «В 

распространенном современном значении гражданское общество обозначает 

совокупность отношений в сфере экономики, культуры и др., развивающихся 

в рамках демократического общества независимо, автономно от государства» 

[3, с. 305]. 

Сразу же возникает вопрос – все сферы жизнедеятельности общества 

связаны с государством или нет? Или, находясь в обществе, каким-либо 

образом одновременно можно находиться вне государства? Или 

«гражданское общество» – это нечто другое, чем в приведенном 

определении. 

Обратимся к истокам. Термин «гражданское общество» был введен в 

научный оборот Аристотелем. В работе «Полемика» он рассматривает суть 

понятия «гражданин» и, соответственно, понятия «гражданское общество»: 

- «Итак, должно рассмотреть, кого следует называть гражданином и 

что такое гражданин… Гражданин является таковым … не в силу того, что 

он живет в том или ином месте …» [2, с. 444]. «Лучше всего безусловное 

понятие гражданина может быть определено через участие в суде и власти, 

… в суде и в народном собрании [2, с. 445]. «Государством же мы и называем 

совокупность таких граждан» [3, с. 446]. «Тот гражданин, о котором было 

сказано выше, соответствует преимущественно гражданину 
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демократического устройства; к остальным видам государственного 

устройства это определение подходить может, но не обязательно» [2, с. 446]. 

И далее, о неразрывной связи человека и государства: «государство 

принадлежит к тому, что существует по природе, и … человек по природе 

своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не 

вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, – либо 

недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек…» [2, 

с. 378]. 

Таким образом, согласно Аристотелю, человек неразрывно связан с 

государством, но будет ли он при этом гражданином этого государства, 

зависит от того, участвует ли этот человек в государственных делах и от типа 

государства; чем оно демократичнее, тем больше шансов быть его 

гражданином, т.е. иметь возможность непосредственно заниматься делами 

государства. 

Заложенная, таким образом, еще при рабстве в общественное сознание 

идея гражданства начинает наиболее активно развиваться в период борьбы 

с феодализмом, когда воплощение этой идеи начало представляться более 

реальным. Труды идеологов буржуазного общества, как более 

демократического, сравнительно с феодальным, когда исходным кредо 

конституции становится «свобода, равенство и братство» всех членов 

общества, задолго до самих буржуазных революций будоражило 

общественную мысль в том направлении, что пришло время измениться 

самому человеку и взять дело в свои руки. 

В этом отношении особо отмечают заслуги Томаса Гоббса в связи с 

идеями, высказанными им, в частности, в работе «Левиафан» (1651 г.). Речь 

идет о его представлении об «естественном праве» и «общественном 

договоре». 

«Естественное право, – пишет Гоббс, – есть свобода всякого человека 

использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей 

собственной природы, т.е. собственной жизни, и, следовательно, свобода 
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делать все то, что, по его суждению, является наиболее подходящим для 

этого. Под свободой, согласно точному значению слова, подразумевается 

отсутствие внешних препятствий, которые нередко могут лишить человека 

части его власти делать то, что он хотел бы, но не могут мешать 

использовать оставленную человеку власть сообразно тому, что диктуется 

ему его суждением и разумом» [10, с. 89]. 

Идея общественного договора: «… люди должны выполнять 

заключенные ими соглашения, без чего соглашения не имеют никакого 

значения и являются лишь пустыми звуками …» [10, с. 99]. И далее: 

«сущность государства … нуждается в следующем определении: государство 

есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем 

взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы 

это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет 

необходимым для их мира и общей защиты» [10, с. 119]. 

О способе такого взаимного договора говорится: «все, что два человека 

…  могут сделать, – это заставить друг друга поклясться тем Богом, которого 

они боятся» [10, с. 98]; «каждый из договаривающихся сопровождает свою 

клятву обрядами и церемониями, практикуемыми в его религии, дабы 

сделать страх перед вероломством еще более сильным» [10, с. 99]. 

Однако спустя почти 100 лет стало ясно, что справедливое свободное 

общество не может быть построено лишь на благих пожеланиях и клятвах 

перед лицом Бога. Что прекрасные идеи воплощаются в жизнь действием, а 

не желанием. В «Общественном договоре» (1762 г.) Жан Жак Руссо писал, 

что главными орудиями самосохранения человека является его сила и 

свобода, и что нужно найти такую форму ассоциации, которая защищает и 

ограждает личность и имущество каждого из членов ассоциации общею 

силою, благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, остается столь же 

свободным, как прежде. Такой формой ассоциации, согласно Ж. Ж. Руссо, 

должна быть Республика, ее члены должны называться гражданами как 

участвующими в верховной власти. Именно так стали себя именовать 
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представители народа в период Великой французской революции 1789-1799 

гг. В принятой во время революции Декларации прав человека и гражданина 

(1789 г.), в частности, говорится:  

ст. 6. Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не 

причиняет ущерба права другим; ее основу составляет природа, а ее правило 

– справедливость; обеспечение свободы есть закон… 

ст. 22. Образование составляет общую потребность. Общество должно 

всеми своими средствами способствовать успехам народного просвещения и 

делать образование достоянием всех граждан.  

ст. 33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из 

прочих прав человека. 

ст. 34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем 

самым угнетение всего общественного союза. Угнетение всего 

общественного союза есть тем самым угнетение каждого члена в 

отдельности. 

Вернемся к исходному представлению о «гражданском обществе», 

данном Аристотелем, – члены общества могут называться гражданами, если 

они живут в демократическом государстве и получают возможность 

участвовать в делах государства. Ибо вне государства, автономно, прямо или 

опосредованно, не функционирует ни один общественный институт или 

объединение (организация). 

В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс (1845-1846 гг.) 

писали: «Гражданское общество как таковое развивается только вместе с 

буржуазией … Гражданское общество обнимает все материальное общение 

индивидов в рамках определенной ступени развития производительных сил. 

Оно обнимает всю торговую и промышленную жизнь данной ступени …» [6, 

с. 72]. И далее: «Форма общения, на всех существовавших до сих пор 

исторических ступенях, обусловливаемая производительными силами и в 

свою очередь их обусловливающая, есть гражданское общество, … 
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гражданское общество есть истинный очаг и истинная арена всей истории» 

[6, с. 33]. 

Логично поставить вопрос о том, насколько каждый член общества 

может стать гражданином, а тем самым личностью. И какое государство 

видится в идеале.  

Обязанности по отношению к другим, – пишет Гегель, – «это в первую 

очередь правовые обязанности, которые нужно соединять со стремлением 

поступать справедливо ради справедливости. Остальные обязанности 

основываются на таком умонастроении, которое требует считать других 

равными тебе самому не только в качестве абстрактных лиц, но и в их 

особенности …» [7, с. 70-71]. 

Такой уровень нравственности предполагает доминирование разума (а 

следовательно и знания) в общественных деяниях – и в смысле понимания 

сущности общественных процессов и организации их в соответствии с этим 

пониманием. Состояние общества, где разум и образование не 

рассматривается в качестве определяющих факторов, так называемое 

«естественное состояние» Гегель называет состоянием «некультурности, 

насилия и несправедливости» [7, с. 50]. Он пишет, что «естественное» 

состояние часто изображается в качестве совершенного состояния человека 

как с точки зрения благоденствия, так и с точки зрения нравственной 

доброты. Но невинность, как таковая, не имеет никакой моральной ценности, 

так как она представляет собой незнание зла. Кроме того, состояние 

невинности скорее является состоянием насилия и несправедливости, потому 

что люди оценивают себя лишь сообразно природным качествам, а по 

природе они неравны ни в физическом, ни в духовном отношении. Поэтому 

люди должны перейти из «естественного», или «невинного», еще природного 

состояния «в такое состояние, в котором господствует разумная воля» [7, с. 

50]. Когда речь идет о гражданском обществе, где люди равны в своем 

свободном волеизъявлении, в своей свободе выбора, то разумение того, что 

или кого выбираешь есть не прирожденное свойство, а результат воплощения 
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разумного постижения мира в знании, которым располагает общество и 

конкретные его члены. «Сделать правильный выбор, – замечает Аристотель, 

– могут только знатоки» [2, с. 465]. И о справедливости относительно 

государства так же у Аристотеля: «… ясно, что только те государственные 

устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются согласно со 

строгой справедливостью, правильными; имеющие же в виду только благо 

правящих – все ошибочны и представляют собой отклонение от правильных: 

они основаны на началах господства, а государство есть общение свободных 

людей» [2, с. 456].  

Обращая внимание главным образом на социально-политический 

аспект взаимосвязи процессов социализации и профессиональной 

деятельности как условия формирования личности гражданина (или 

гражданина как личности) нельзя обойти молчанием и психологический – на 

необходимые условия как реализации ее базовых потребностей. К их числу 

А. Маслоу, прежде всего, относит потребность в безопасности, когда человек 

чувствует, что он защищен, не ощущается постоянная тревога и страх, а 

также, когда государство стабильно, структурировано, в нем царит порядок и 

законность. Хаос и нигилизм в государстве ведут к социальной реэволюции, 

к регрессу от высших потребностей к низшим, т.е. от личности к индивиду 

[5, с. 63]. 

К числу базовых потребностей относится и потребность в уважении. 

Все люди, – подчеркивает А. Маслоу, – имеют потребность в самоуважении 

или чувстве собственного достоинства и в уважении окружающих. 

Удовлетворение этой потребности способствует уверенности в себе, в своей 

ценности, силе, способностях, создает ощущение общественной полезности и 

необходимости [5, с. 67]. 

Базовые когнитивные потребности – это потребность знать и понимать 

[5, с. 69]. Когда создаются условия, исключающие понимание смысла, 

человек раздражается, возникает чувство неудовлетворенности ситуацией и, 

в конце концов, он теряет интерес к получению знаний. Ибо сознание 



18 

 

человека – это отражение окружающего мира, где основой системы 

взаимосвязей между материальными и идеальными объектами является 

причинно-следственная связь. Поэтому потребность в обнаружении 

причинной связи между событиями или поступающей информацией 

заложена в самой природе человека. Понимание – это результат работы 

разума. Следовательно, разумное освоение действительности не только 

является условием формирования личности в социально-политическом 

контексте, но и психологической основой существования личности. 

К базовым потребностям А. Маслоу относит и потребность в любви – к 

конкретному человеку, или к людям вообще. Речь идет о способности и 

давать и получать любовь. Когда такая потребность не удовлетворена, 

человек, переживая очень тяжело, стремится завязать отношения с людьми 

вообще [5, с. 65-66]. Наличие этой базовой потребности подчеркивает 

принципиальность всеобщности (всеобщего) как основы существования 

отдельного человека в качестве особенного. Отсюда благо общее есть основа 

блага каждого, и наоборот.  

Есть жизненно важные вопросы, к которым можно свести все 

человеческие проблемы,  считает А.Адлер. И первым из них является 

«вопрос социальности», «факт человеческой общности в качестве 

предпосылки содержится уже в самом понятии человеческой жизни» [1, с. 

32]; «вся наша культура … создана взаимосвязями человечества. Все ценные 

способности человека возникают из этих взаимосвязей, проявления которых 

мы обозначили понятием чувства общности. Оно лежит в основе развития 

всех психических способностей человека» [1, с. 33]. 

К базовым потребностям личности логично отнести и ее права как 

гражданина. Это право на жизнь, свободу, физическую целостность и 

личную неприкосновенность, право не подвергаться пыткам или жестокому, 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, право на 

защиту чести и доброго имени, право на свободное передвижение и 

свободный выбор места жительства, право покидать собственную страну и 
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свободно в нее возвращаться, право на судебную защиту и правосудие, … – 

это свобода мысли, совести и религии, свобода слова, ... право свободно 

определять свою национальную принадлежность и пользоваться родным 

языком и некоторые другие права [15, с. 62]. 

Таким образом,  

1) личностью человек может стать лишь в качестве гражданина, 

потому что социализация, в процессов которой формируется личность, есть 

приобщение к социальному опыту и ценностям не в теории, а в процессе 

трудовой деятельности, путем активного и равного с другими участия в 

общественной жизни государства. 

2) Участие в жизни государства, когда человек в качестве гражданина, 

а потому личности, может привносить в общественную жизнь значимые 

изменения, предполагает понимание, разумение законов общественного 

устройства, т.е. образование не должно быть узкопрофессиональным, а 

напротив, профессия приобретает глубину и эффективность, если базируется 

на основе системы научного знания, прежде всего в контексте общественных 

и гуманитарных наук. Чем более сущностным, всеохватывающим и 

системным является образование, тем большей преобразующей, творческой 

силой наполняется трудовая деятельность, потому что в результате труда, в 

созданных человеком новых материальных и духовных объектах 

воплощается его уровень мировоззрения. Только в этом случае 

профессиональная подготовка имеет внутренний, сущностный смысл и, 

соответственно, эффективную практическую пользу, служит на благо всего 

общества. 

3) Доступ к образованию (право на образование) должен быть равным 

у всех членов общества на основе общего права быть гражданином. Если 

образование является уделом, главным образом, только обеспеченных или 

богатых и лишь часть населения поддерживается в этом вопросе 

государством, то значительное количество членов общества лишаются 

возможности принимать активное участие в государственных делах из-за 
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отсутствия для этого необходимых знаний, а, значит, лишается возможности 

стать гражданином, личностью. 

4) Реализация гражданских прав связана и с удовлетворением базовых 

потребностей личности, т.е. таких, без которых она в принципе 

существовать не может. Это означает, что если в государстве хаос, 

деструкция, не соблюдается закон, человек не уважаем и не защищен от 

произвола, если он лишен, вследствие усилий власти и подвластных СМИ, 

понимания происходящего, то он не только не становиться личностью, но 

нарушается его психика и человек становится в  значительной степени 

недееспособным. 

5) Что до реализации прав личности как гражданина, то она упирается 

не только в строгое соблюдение законности, но зависит и от экономических, 

материальных возможностей члена общества отстаивать свои права. 

Когда же гражданские права провозглашаются в государстве, имеющем 

такую форму правления, как олигархия, то это не больше, чем пустая 

формальность, ни к чему не обязывающая декларация. И возникает вопрос – 

если при такой форме правления большинство членов общества не могут 

удовлетворить ни свои базовые потребности, и реализовать гражданские 

права, т.е. большинство членов общества не могут стать личностями или 

гражданами, то является ли это общество не только «гражданским 

обществом», но имеет ли оно вообще государство историческую 

перспективу. Или все сводится к сиюминутным и частным интересам, 

лишенным какой-либо общественной ценности и нравственности. А идея 

«гражданского общества» превращается в очередной миф.  
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КОРПОРАТИВНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК 

ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ В СУЧАСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 

Постановка проблеми. Концепцію полівалентності працівників як 

засобу підвищення ефективності організаційного функціонування, вважають 

одною із основних складових успіху японської моделі управління 

підприємством; дана модель на разі виступає однією із загальносвітових 

еталонів успішності підприємства. Головним постулатом даної моделі є 

концепція кадрового поступу організації  як основи організаційного розвитку 

в цілому. Ефективність діяльності організації в даному контексті 

збільшується за рахунок оволодіння  працівниками новими спеціалізованим 

знаннями за рахунок їх внутрішньо організаційної трудової мобільності 

(працівники змінюють посаду і вид діяльності в середині тієї самої 

організації). Даний механізм, відомий як ротація кадрів, визначається в 

управлінні як  метод самостійного навчання, при якому співробітник 

тимчасово переміщається на іншу посаду з метою придбання нових навичок. 

Класична (за японською моделлю) ротація кадрів вже декілька десятиліть 

досить поширена на підприємствах, що вимагають від працівників 

полівалентної кваліфікації, тобто володіння кількома професіями. Крім 

власне навчального ефекту, у межах та управлінських наук також 

відзначається позитивний вплив ротації на мотивацію співробітника, її 

позитивна роль у подоланні стресу та професійної деформації, викликаних 

одноманітними виробничими функціями; відзначається також роль і 
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значення ротації в контексті розширення  соціальних контактів працівника на 

робочому місці. Разом з тим, класична ротація кадрів за японською 

технологією на разі вже не влаштовує роботодавців, оскільки у період кризи 

пов’язана із надмірними витратами та втратою продуктивності праці при 

переміщенні працівника з однієї посади на іншу. У цих умовах все більше 

підприємств обирають стратегію найму персоналу із вже наявними у нього 

полівалентними компетенціями, вважаючи саме їх дійсно 

конкурентоздатними на ринку праці. Відповідальність за відсутність таких 

фахівців на ринку праці організації покладають на освітні заклади, 

вимагаючи підготувати  полівалентного фахівця як конче потрібного на 

ринку праці. Проте у даному контексті питання про те, як формувати такого 

фахівця та яким він має бути, залишається відкритим.  

Постановка завдання. Отже, з огляду на зростаючу необхідність 

сучасних організацій у фахівцях із полівалентними компетенціями на 

загальносвітовому ринку праці, постає необхідним аналіз світової практики 

альтернативних до традиційної класичної моделі підготовки фахівця моделей 

професійної освіти, що готують фахівців для потреб конкретних організацій 

та ринку праці в цілому. Йдеться про корпоративну модель освіти, яка за 

останні десятиліття суттєво збільшила свою частку у підготовці фахівців для 

ринку праці, маючи на меті реалізацію концепції безперервної освіти 

фахівців з їх одночасною адаптацією до специфіки роботи окремої 

організації. Врахування активного інтересу класичних університетів до 

пошуку новітніх комерційно успішних моделей навчання обумовлює 

необхідність дослідження корпоративної моделі освіти та її складових як 

предмету нашого подальшого дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Корпоративний університет, в сучасному 

розумінні, - це система внутрішньо організаційного розвитку та підготовки 

персоналу, яка завжди нерозривна пов'язана зі стратегіями розвитку 

організації. Основа будь-якого корпоративного університету, як і всіх 

класичних університетів - системність підходу до процесу навчання. Правда 
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причини виникнення тих і інших різні, перші виникли через необхідність 

пізнання навколишнього світу, систематизації всіх знань і передачі їх 

нащадкам, а другі через прискорення темпів життя, необхідності 

підлаштовуватися під постійне зростання НТП, хоча прерогативою і 

класичних і корпоративних університетів є саме освіта. Основною формою 

навчання аж до майже середини минулого сторіччя були класичні 

університети. Хоча вже в 20 - 30-і роки 20 століття на Заході почала 

формуватися нова система професійної підготовки - система навчання, 

зануреного в практику. Бізнес-школи, що виникли спочатку в США стали 

одними з перших її носіїв, також у цей час з'явилися різні організації, які 

спеціалізувалися саме на навчанні вузькопрофесійним спеціальностям. 

Прискорення темпу змін у різних структурах суспільства призвело до того, 

що такі організації змушені були в роботі зі своїми «учнями» не тільки 

освоювати ті знання, які закріплені в культурі, знання-вміння, створені на 

основі практики тієї чи іншої професійної сфери діяльності, але також і 

орієнтувати їх на вирішення деяких практичних завдань. Так виникла нова 

група викладачів - «тренерів». Викладачами-тренерами ставали або 

«академіки», що обирали вузькопрофесійну спеціалізацію, або практики з 

відповідної галузі професійної діяльності. Вони обрали основною формою 

навчання саме тренінги, засновані на «кейсах» - ретельно розроблених 

рішеннях конкретних практичних завдань [1]. 

З таких бізнес-шкіл та організацій вже в 70-і роки 20-го століття і 

сформувалися перші корпоративні університети, призначенням яких стало не 

лише навчання, повністю занурене в поточну практику, але і задоволення 

потреб перспективної практики. Корпоративні університети стали новою 

навчальною парадигмою, необхідної для підготовки персоналу нового типу 

для енергійних глобальних компаній. Перший корпоративний університет 

з'явився в 1961 році в компанії McDonalds. Поступово корпоративні 

університети проникли в такі організації, як Disney University, Coca-Cola, 

Motorola, Procter & Gamble, General Electric. Широке поширення вони 
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отримали значно пізніше. Основною їх зростання припало на 90-ті роки 

минулого століття. За даними експерта Річарда Грінберга, з 1988 по 1998 рік 

кількість корпоративних університетів збільшилася в 4 рази - від 400 до 1600, 

а сьогодні вони охопили вже і невеликі компанії, зі штатом від 500 чол. Такі 

структури в європейських компаніях часто мають різні назви, в тому числі 

корпоративні академії. Незважаючи на різні назви, суть одна: корпоративний 

університет - це вибудувана система внутрішньо організаційного  навчання, 

об'єднана єдиною концепцією та методологією, розроблена для всіх рівнів 

керівників і фахівців в рамках ідеології і стратегії розвитку компанії, а також 

завдань, що стоять перед її окремими структурними підрозділами. Серед 

причин, чому корпоративні університети продовжують активно розвиватися і 

користуватися зростаючим попитом у світі є проблеми прикладного 

застосування отриманих у межах зовнішніх навчальних структур 

компетенцій до реалій конкретної окремо взятої організації. Різні бізнес-

програми, такі, як MBA, наприклад, безумовно, розширюють кругозір, але 

після проходження курсів, здачі різних іспитів виникає проблема 

застосування отриманих знань у реальному корпоративному середовищі. 

Крім цього, швидкість появи нових технологій та обміну інформацією 

зростає з кожним днем і таке бізнес-освіта швидко застаріває. Схожі за своєю 

результативністю у даному питанні і бізнес тренінги - короткочасне 

навчання, покликане в стислі терміни впровадити в компанії нову бізнес-

технологію. Ситуація постійної змінюваності зовнішнього і внутрішнього 

середовище організації вимагає від фірми і відповідно від її персоналу 

постійної перебудови та адаптації, а отже, постійного перенавчання. Також 

не можна забувати, що група співробітників, що освоїла новітню технологію 

на бізнес-тренінгу, далеко не завжди здатна застосувати її на практиці з 

урахуванням специфіки своєї власної організації. Саме корпоративне 

навчання і покликане подолати такі труднощі. У корпоративному 

університеті освоєння нових бізнес- технологій відбувається з урахуванням 

всієї специфіки роботи фірми, в будь-якому тренінгу беруть участь реальні 
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колеги, розглядаються «живі» проблеми, впроваджуються саме ті методи, які 

дозволяють досягти високої ефективності роботи відповідної організації. 

Головна відмінність такого освітнього процесу в тому, що в кожній окремій 

організації воно націлене на конкретний кінцевий результат - підвищення 

прибутку даної організації. Саме тому корпоративні бізнес-тренінги з 

реальним зануренням у проблеми компанії переросли в корпоративні 

університети, адже в умовах зростаючої конкуренції разове абстрактне 

навчання є мало ефективним, тому дає короткочасний результат [1,2].  

Форми корпоративного університету варіюються залежно від 

специфіки організацій, що їх створюють і завдань, які ці структури мають 

вирішувати. За критерієм мети і завдань, виокремлюють корпоративні 

навчального центри і корпоративні університети. Корпоративні навчальні 

центри виступають основним інструментом реалізації стратегії навчання та 

розвитку персоналу в організації і спрямовані на забезпечення потреби 

компанії у кваліфікованих кадрах у середньостроковій та частково 

довгостроковій перспективі. До основних завдань, що покликаний 

вирішувати корпоративний навчальний центр, відносяться: випереджаюче 

надання персоналу організації знань і сформування навичок, необхідних для 

ефективної роботи в тактичній і стратегічній перспективі; стандартизація 

навчальних матеріалів відповідно до вимог бізнес-процесу організації; 

формування у персоналу компанії загальних принципів ведення бізнесу та 

єдиної корпоративної культури в умовах роз'єднаності підрозділів компанії 

[3].  

Корпоративний університет являє собою дещо інший підхід до 

організації навчання, який визначається специфікою організації, а саме, 

такою її ознакою як корпоративність. Великі корпорації вибудовують модель 

корпоративних університетів, яка характеризується більшою системністю, 

довгостроковістю та вищим рівнем універсальності компетенцій, які має 

набути персонал організацій. На відміну від відносно ситуативного та 

вузькопрофільного навчання в корпоративних навчальних центрах, в цьому 
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випадку аналізується не тільки тактичні середньострокові, а й стратегічні 

довгострокові потреби в розвитку знань і навичок персоналу корпорацій. До 

основних чинників ефективної діяльності корпоративних університетів 

відносяться активна участь в корпоративній освітньої мережі різних установ, 

включаючи класичні університети й центри підвищення кваліфікації; широке 

використання нових інформаційних технологій, мультимедіа засобів, що 

забезпечують навчальну комунікацію в дистанційному режимі, участь 

керівників підприємства (топ-менеджерів) в організації діяльності 

корпоративних університетів; широке залучення клієнтів фірми в процес 

навчання та ін [4]. 

Організація навчального процесу у межах корпоративних 

університетів, як уже зазначалося вище, здійснюється викладачами-

тренерами і базується на технології вивчення конкретних «кейсів» - ретельно 

розроблених рішеннях конкретних практичних завдань. Відповідна 

специфіка транслюється у форми організації навчання персоналу в 

корпоративних університетах, що врешті визначає структуру корпоративного 

університету. До них відносяться такі форми як: топ-менеджмент-навчання 

(відділ топ-менеджменту), професійний тренінг (тренінговий центр), 

діагностика персоналу (центр особистісного розвитку та розвитку кар’єри),  

науково-дослідна робота (центри та лабораторії впровадження інноваційних 

технологій та організаційного розвитку), ринкових досліджень (центр 

освітньої комерції). У більшості випадків корпорації проводять якусь 

прозору межу між зовнішніми і внутрішніми ресурсами навчання і будують 

змішану модель організації навчального процесу.  

Зокрема, дуже поширеною є практика - побудова віртуального 

корпоративного університету, до створення якого залучаються і власні 

фахівці, і зовнішні партнери. Основною формою навчання в віртуальному 

корпоративному університеті є електронного навчання. До найважливіших 

чинників стрімкого зростання його популярності відносяться:  можливість 

значно скоротити витрати на навчання персоналу, забезпечити однаковий 
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доступ до навчання великої кількості географічно віддалених фахівців, і при 

цьому зробити його доступним в будь-який зручний час. Одне з основних 

завдань роботи корпоративного університету полягає в тому, щоб 

підпорядкувати навчання персоналу стратегічним цілям бізнесу, зробивши 

його централізовано керованим і таким, що постійно відслідковується. 

Можливості електронного навчання якнайкраще підходять для вирішення 

цього завдання, дозволяючи реалізувати його з найменшими витратами [5]. 

Сучасні системи управління навчанням мають потужний функціонал 

для вимірювань і оцінки якості навчання, і здатні надавати безліч подібних 

даних для моніторингу та аналізу. Електронне навчання не вимагає 

спеціальних приміщень, постійної праці викладачів та витрат, пов'язаних з 

поїздками, проживанням та іншими супутніми потребами працівників. Тому 

цілком закономірно, що на даний момент більшість корпоративних 

університетів хоча б частково здійснюють навчання в електронному форматі. 

А є й такі університети, які взагалі існують тільки у віртуальному втіленні 

(корпоративні навчальні портали). Система навчання в корпоративному 

університеті, заснована на технологіях електронного навчання, дозволяє 

здійснювати централізований контроль над навчанням і одночасно 

забезпечує можливість його адаптації до локальних потреб. При цьому 

фахівці, хто здійснюють навчання, отримують доступ до більшої кількості 

ресурсів, ніж забезпечує формат сесій очного навчання, і не повинні 

відриватися від своєї основної роботи для їх відвідування.  

Електронне навчання в корпоративних університетах може бути 

орієнтоване не тільки на персонал конкретної організації. Чимало організацій 

створюють навчальні курси і програми, призначені для клієнтів, споживачів, 

партнерів. Найбільш виграшною модель змішаного навчання - коли в 

корпоративному університеті в оптимальній пропорції використовується як 

електронне навчання, так і очні навчальні заходи, специфіка яких багато 

втратила б в онлайновому форматі. Використання методів електронного 

навчання в корпоративних університетах має і ще одна важлива перевага. 
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Оскільки одним з важливих завдань функціонування будь-якого 

корпоративного університету є виявлення, збереження організаційних знань і 

керування ними, правильнее використання технологій дає для цього 

величезні можливості [6]. До створення контенту для електронного навчання 

організація може залучати власних експертів - це дозволить зберегти і 

поширити їх знання; сам електронний контент може використовуватись 

багаторазово і в різних варіантах, класифікуватися будь-яким зручним для 

організації чином за різними критеріями - що може усунути дублювання 

інформації і спростити її використання; нарешті, електронний навчальний 

контент куди простіше поширювати. На повний аутсорсинг розраховані 

стандартні технології навчання: на ринку досить багато відповідних 

пропозицій. Навчання специфічним продуктам, системам, технологіям 

підприємства зазвичай організовується всередині організації.  

Висновки. Незважаючи на зовнішню приваливість моделі 

корпоративної освіти, активнее впровадження комерційних університетів має 

низку ризиків як для ринку праці, так і для самої організації. Ринок праці 

ризикує втратити фундаментально підготовлених фахівців на користь 

фахівців, що бачать свою професію крізь призму досвіду роботи в кокретній 

організації. Для самої організації впровадження корпоративних навчальних 

центрів та корпоративних університетів теж пов’язане з значними ризиками, 

головними серед яких залишаються бюджетні, часові, організаційні та 

статегічні ризики.  Крім того, є ризик, що організація просто не впорається з 

таким, досить складним і багатовимірним, завданням - не вистачить 

відповідних знань, фахівців, досвіду, або об'єктивного погляду на стан справ. 

Саме тому, організації сьогодні в більшості обирають послуги 

консалтингових компаній, які всіма цими ресурсами володіють. Разом з тим, 

досвід передових корпорацій світу демонструє, що найуспішнішими є 

організації, які вкладають в освіту своїх працівників. Відтак, корпоративна 

модель освіти залишається орієнтиром для розвитку освітніх технологій на 

сучасному ринку праці. 
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СОЦІАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ НАБУТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗНАНЬ ТА 

НАВИЧОК В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО 

ФАХІВЦЯ 

 

Основною умовою розбудови суспільства нової формації є підготовка 

вищою школою сучасних висококваліфікованих спеціалістів, які в умовах 

постійних змін і невизначеності, а також жорсткої конкуренції та боротьби за 

ресурси мають сформувати таке суспільство, що буде орієнтоване, перш за 

все, на людину, її цінності, потреби та інтереси. Саме нестача якісних, 

професійних кадрів гальмує нині розвиток країни, її економічні та соціальні 

відносини. 

Хто ж такий конкурентоздатний фахівець? 

За визначенням вітчизняних науковців, конкурентоздатний фахівець – 

це орієнтований на результат професіонал з яскраво вираженою потребою в 

досягненні успіху, збагаченні знань і їх застосуванні у професійній 

діяльності, оновленні професійного досвіду, творчому самовираженні, 

здатний до максимального розширення власних можливостей з метою 

реалізації себе особистісно, професійно, соціально, морально, до 

самостійного прийняття рішень, адаптації у професійному конкурентному 

середовищі, адекватної оцінки та рефлексії власної діяльності [1, с.7].  

Сучасний випускник вузу, який отримав не повний цикл гуманітарних 

знань не може бути конкурентоздатним, зокрема не зможе самостійно 

приймати ефективні рішення, адаптуватись у професійному конкурентному 

середовищі, а відповідно, й реалізувати себе як особистість. 
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Система гуманітарних знань включає в себе, зокрема: філософію, 

психологію, економіку, соціологію, соціальну психологію, управлінську 

науку (менеджмент), історію, право і педагогіку. Тобто, управління як наука 

доповнює собою букет гуманітарних знань. І саме менеджмент на 

практичному рівні націлений на пошук ефективних способів і моделей 

управління соціотехнічними системами [5]. 

Як відомо, у менеджменті виділяють такі об’єкти управління: люди, 

групи людей, організації; предмети й механізми; інформація; фінансові 

інструменти; комунікації; інформаційні системи, а також, в якості об’єкта 

управління, людині необхідно розглядати саму себе – організовувати себе, 

свій час, поводження в різних ситуаціях (наприклад, в конфліктних). 

На теоретичному рівні загальний менеджмент вивчає основні, навіть 

універсальні, принципи, які можна застосувати в більшості ситуацій, що 

виникають у результаті взаємодії людини з організацією й організаційним 

середовищем (внутрішнім й зовнішнім). На функціонально-прикладному 

рівні існує безліч різних прикладних дисциплін: фінансовий менеджмент, 

управління персоналом, управління організацією, маркетинг, менеджмент 

інформаційних технологій, управління часом (тайм-менеджмент), 

самоменеджмент, міжнародний менеджмент, управління ресурсами тощо. 

Крім того, розрізняють адміністративний менеджмент, операційний 

менеджмент, стратегічний менеджмент, антикризовий менеджмент, 

управління змінами та ін.  

У професійній діяльності людини нема й не може бути чітких правил і 

алгоритмів поводження – кожне рішення, кожний крок працівника 

визначається специфікою його особистості й контекстом кожної конкретної 

ситуації [5]. Саме творчість прийняття рішень дала підстави називати вміння 

управляти – мистецтвом. 

Загалом, освоєння управлінської науки дає студентам знання щодо: 

• змісту процесів, технологій та методів управління; 
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• суті організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та 

зовнішнього середовища;  

• основ планування, регулювання та контролювання будь-якого 

виду діяльності; 

• організації діяльності та взаємодії з оточуючим середовищем; 

• прийняття рішень; 

• налагодження ефективних комунікацій; 

• визначення цілей та способів їх досягнення; 

• мотивації себе та інших людей, з якими доводиться взаємодіяти в 

тих, чи інших умовах [6, с. 4-5, 8, с. 3]. 

Окрім знань, вивчення дисциплін системи менеджменту сприяє 

розвитку у студентів управлінських навичок (концептуальних, соціальних та 

технічних), якими їм бажано оволодіти, незалежно від того, в якій організації 

вони в подальшому працюватимуть.  

Суть концептуальних навичок (деякі автори їх ще називає 

аналітичними) полягає в умінні пізнавати об’єкти, явища і процеси. Це 

когнітивні навички висококваліфікованого спеціаліста, здатність сприймати 

організацію як єдине ціле, розуміти особливості й взаємозв'язку її 

підрозділів; це вміння системно мислити, обробляти інформацію, яка 

надходить звідусюди, планувати й організовувати діяльність із урахуванням 

перспектив розвитку організації, внутрішнього й зовнішнього середовища і т. 

д.  

Соціальні (комунікативні) навички – це навички роботи з людьми, 

здатність досягати організаційних цілей за допомогою колег, людей із 

оточуючого середовища. Найчастіше саме ці управлінські навички 

вважаються вирішальними для забезпечення конкурентоспроможності 

організації. Це вміння вступати в контакт, організовувати колективну роботу, 

чути іншого, аргументувати свою позицію, вести переговори, вирішувати 

конфліктні ситуації. Спілкування сприяє безперебійному веденню справ 
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усередині компанії і встановленню сприятливих взаємовідносин організації із 

зовнішнім середовищем. 

Технічні (професійні) навички – це спеціальні навички, необхідні для 

виконання робочих завдань: володіння методами, технологіями, способами 

вирішення завдань, уміння використовувати обладнання, технічні засоби (для 

розрахунку бюджету, проведення досліджень, виробництва продукції, 

надання послуг та ін.).  

Важливість тих або інших навичок залежить від того, яку сходинку в 

професійній ієрархії займає в подальшому цей спеціаліст: на вищій ланці 

необхідно володіти, насамперед, концептуальними навичками, на нижчій - 

технічними. Комунікативними ж навичками рівною мірою повинні володіти 

фахівці будь-якого рівня. 

Найбільш важливими навичками, які засвоює студент, вивчаючи науку 

управління є [2,7]: 

Стратегічне мислення – аналіз розвитку ситуації в довгостроковій 

перспективі з урахуванням всіх існуючих факторів; визначення потенційного 

впливу зовнішніх чинників на організаційну діяльність, формулювання й 

оцінка альтернатив розвитку.  

Організація – розподіл ресурсів, а також обов’язків і повноважень, 

необхідних для досягнення намічених цілей, та контроль в процесі 

отримання запланованих результатів.  

Організованість – визначення особистих пріоритетів і цілей, що 

відповідають завданням організації; розумний розподіл робочого часу; 

продуктивна робота з документами й ефективне рішення професійних 

завдань; оптимальна обробка інформації, виділення важливих моментів без 

зайвої деталізації; здатність працювати в умовах значного навантаження.  

Комунікація – уміння «слухати і чути» повідомлення й інформацію, 

проводити заздалегідь підготовлені й спонтанні виступи, що відповідають 

аудиторії й темі та забезпечують досягнення бажаних результатів.  
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Зовнішні контакти – розвиток і підтримка конструктивних відносин із 

зовнішніми й внутрішніми клієнтами, постачальниками, суспільними й 

представниками державних органів; прояв особливої уваги до клієнта. 

Представлення організації у відносинах із зовнішніми установами, розуміння 

впливу діяльності організації на суспільство, економіку й населення; 

виконання професійних обов’язків з постійною турботою про імідж 

підприємства та власну репутацію.  

Управління конфліктами – уміння розібратися в безлічі точок зору, 

здійснювати контроль за стресовими й кризовими ситуаціями; уміння 

вирішувати конфлікти й усувати розбіжності.  

Навички спілкування – здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими 

людьми; здатність завойовувати підтримку на будь-якому організаційному 

рівні.  

Досягнення поставлених цілей – прийняття системи відповідальності за 

результати й виконання роботи з почуттям відповідальності за 

продуктивність праці.  

Управління змінами – ефективна робота в різних умовах, при виконанні 

різних завдань і різних рівнів відповідальності; уміння правильно виконувати 

професійні обов’язки в умовах несприятливих ситуацій (невизначеності, 

напруженості); прояв необхідної гнучкості для здійснення необхідних змін.  

Проведення аналізу й вибір курсу подальших дій, які містять певний 

ступінь ризику в інтересах компанії. 

Сучасний конкурентоздатний фахівець повинен володіти й рядом 

базових компетенцій, які дають знання менеджменту. А саме [3]:  

Орієнтованість на зміни – здатність постійно контролювати 

результати роботи, існуючий порядок взаємодії з клієнтами, бізнес-

партнерами, керівництвом і колегами по роботі, а також використати зміни 

такого порядку для вдосконалення шляхів досягнення кінцевих цілей 

компанії.  
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Освоєння й використання нових знань і навичок – постійне навчання й 

самонавчання й використання в роботі отриманих у результаті такого 

навчання нових знань, навичок, власного й чужого досвіду.  

Ефективна взаємодія й співробітництво – уміння успішно 

співпрацювати разом з іншими членами організації (команди), домагатися 

координованих дій для реалізації поставлених цілей.  

Орієнтованість на потребі клієнтів припускає прагнення 

співробітника максимально розуміти й задовольняти потреби клієнтів, 

оцінювати корисність виконуваних дій з позиції додаткового задоволення 

потреб клієнтів. Причому до колег по роботі співробітник повинен ставитися 

як до внутрішніх клієнтів.  

Орієнтованість на результат - розуміння співробітником поставлених 

перед ним і організацією завдань і вміння систематично домагатися їх 

реалізації. 

Ці та багато інших знань і вмінь засвоюються в процесі вивчення 

управлінської науки, її законів, принципів, методів, засобів роботи з 

інформацією. А оскільки сама наука у відповідь на зростаючі вимоги 

практики висуває і розробляє все нові й нові ідеї та концепції управління, то 

навчання менеджменту набуває безперервного характеру: від студентської 

лави й до завершення професійної кар’єри.  

На жаль, кількість годин, що виділяються навчальним планом на 

освоєння гуманітарних наук, в т.ч. і менеджменту, щороку скорочується; 

більшість дисциплін перестають бути нормативними, тому отримання 

студентами таких необхідних знань, в наш час, залежить від компетенції та 

добросовісності того, хто формує програми навчання. Наприклад, в 

поточному році різкого скорочення зазнали дисципліни менеджменту в 

навчальних планах підготовки магістрів економічних спеціальностей 

Національного університету державної податкової служби України, а 

студентам юридичного факультету менеджмент не викладається взагалі, 

навіть базові основи. Тобто, університет випускає фахівців не обізнаних 



37 

 

щодо технологій і методів управління, планування, налагодження 

ефективних комунікацій, прийняття рішень… На нашу думку, така ситуація є 

проблемною та потребує нагального вирішення. І якщо це в компетенції вузу, 

то, усвідомлюючи всю соціальну відповідальність, керівництву варто внести 

зміни в навчальні плани підготовки студентів. Адже молодий фахівець 

ніколи не зможе стати конкурентоздатним не опанувавши знання і тонкощі 

управління.  

Соціальну значимість управлінських знань та навиків та їх необхідність 

в підготовці висококваліфікованих, а тому і конкурентоздатних фахівців, 

відмічають провідні науковці і практики. Зокрема, всесвітньо визнаний 

класик менеджменту, професор Пітер Друкер наголошує, що «управління – 

це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізовану юрбу в 

ефективну, цілеспрямовану й продуктивну групу. Управління є 

стимулюючим елементом соціальних змін, і прикладом значних соціальних 

перетворень. І нарешті, саме розвиток управління більшою мірою, ніж що-

небудь інше, пояснює найзначиміший соціальний феномен ХХ століття, який 

він називає «вибухом освіти». Чим більше є високоосвічених людей, тим у 

більшій мірі вони залежать від організації. Практично всі люди, що мають 

освіту вище середньо-шкільної, у всіх розвинених країнах світу … проведуть 

значний відрізок свого життя в рамках керованої (рідше керуючої) системи й 

не зможуть жити і працювати поза підприємствами, організаціями чи 

установами [4]. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА 

ПРИКЛАДІ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДПС УКРАЇНИ) 

 

Зміни в суспільстві суттєво впливають на розвиток освітніх 

організацій, спонукають до впровадження інноваційних підходів у навчанні й 

вихованні. Зрозуміло, що й управлінська діяльність у такому разі не може 

залишатися традиційною. Люди гостро відчувають потребу у змінах. 

Суспільству потрібні фахівці, які вміють пропонувати нові ідеї, брати на себе 

керування іншими людьми і викликати в них ентузіазм та енергію. 

Про це свідчить прийнятий Закон «Про люстрацію», який набрав 

чинності 16 жовтня 2014 р. і передбачає проведення перевірки державних 

службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування «з метою 

відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи 

органів влади у відповідності до європейських стандартів». Даний закон 

ґрунтується на принципах: верховенства права та законності, відкритості, 

прозорості та публічності, презумпції невинуватості, індивідуальної 

відповідальності, гapaнтування права на захист. 
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Для сучасного керівника та заступників знання основ ділових 

взаємовідносин та впровадження їх у практику, відкриває нові можливості, а 

саме можливість налагодити повне взаєморозуміння поміж керівництвом та 

співробітниками та досягти ефективний результату.  

Необхідно також зазначити, що ефективність управлінської діяльності 

керівників освітніх організацій та вчасна психолого-організаційна 

допомога, яка сприятиме її ефективності, певним чином залежить від вчасно 

виявленого управлінського потенціалу у даних керівників.  

У вирішенні вищеозначених проблем особливе місце належить 

перспективному напряму – психології управління.  

Серед вітчизняних психологів проблема потенціалу людини 

досліджувалася Б. Г. Ананьєвим [4], С. Л.  Рубінштейном [5], 

К. О. Абухановою-Славською [6], Б. Ф. Ломовим [7] та ін. Зокрема, 

Б. Г. Ананьєв під потенціалом розумів розвиток людини як особистості і як 

суб’єкта діяльності, а також взаємопов’язані симптомокомплекси 

властивостей різних рівнів організації людини. На думку дослідника, 

потенціал охоплює психофізіологічні, сенсорно-перцептивні, психомоторні, 

інтелектуальні і особистісні властивості [4]. В роботах Б. Ф. .Ломова 

потенціал тлумачиться як здібність, система знань, умінь, навичок [7]. У 

дослідженнях С. Л. Рубінштейна, К. О. Альбуханової-Славської процес 

реалізації особистісного потенціалу розглядається як розвиток 

взаємовідношень особистості з навколишнім світом [5,6]. Проте дані роботи 

не висвітлюють управлінський потенціал у всіх його складових у сфері 

управління вищої школи. 

Тому метою нашого дослідження стало висвітлення особливостей 

управлінського потенціалу у сфері вищої школи на прикладі факультету 

економіки та оподаткування Національного університету державної 

податкової служби України. 

В енциклопедичному словнику потенціал (від лат. рotentia – сила) 

визначається як джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути 
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приведені в дію, використані для вирішення якої-небудь задачі, досягнення 

певної мети [1].  

Найбільш повне визначення потенціалу дає І.П. Маноха: «...це 

онтологічна властивість буття особистості, яке визначає тенденції 

розгортання індивідуального життя «Я» особистості, обумовлює успішність 

реалізації особистістю свого «буттєвого» призначення» [2].  

Дослідження потенціалу людини в зарубіжній психології представлені, 

в першу чергу, гуманістичним напрямом, в якому потенціал 

розглядається як вроджені потреби, здібності. Головна ідея гуманістичної 

психології полягає в тому, що розвиток особистості пов’язаний з реалізацією 

її можливостей, здібностей. Зокрема, ця ідея представлена в роботах А. 

Маслоу про самоактуалізацію як природний потяг людини стати такою, якою 

вона прагне стати. У працях К. Роджерса про вроджену тенденцію до 

самоактуалізації – розвитку власних можливостей з метою саморозвитку 

особистості. Успіху в професійній взаємодії управлінця сприяють його 

індивідуально-психологічні особливості, які складають особистісний 

потенціал.   

Спираючись на дослідження М. Вудкока і Д. Френсіса виділимо 

здібності, уміння, навички, що відбивають зміст особистісного потенціалу 

керівника. Зокрема, на думку М. Вудкока і Д. Френсіса, в якості факторів, що 

визначають ефективність діяльності керівника виділяються: уміння керувати 

собою; особистісні цінності; особистісні цілі; саморозвиток; навички; 

рішення проблем; уміння реалізації творчого підходу; уміння впливати на 

людей; розуміння управлінської роботи; навички керівництва; уміння 

навчати; здібність формувати колектив. 

Управлінський потенціал – це здатність керівника, заснована на знанні 

основ психології, умінні бачити причини і наслідки подій, що відбуваються, 

вмінні впливати на їхній розвиток і розробляти стратегію і тактику взаємодії 

зі співробітниками, партнерами і суперниками в умовах ринку і постійно 

виникаючих проблемних ситуаціях. 
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Успішність управлінської діяльності керівника освітньої організації 

залежить від наявності ряду обов’язкових якостей, зокрема: гуманного 

ставлення до підлеглих; самоствердження завдяки особистим результатами у 

праці; уміння управляти ситуаціями, що склалися в тому числі і 

екстремальними; отримання задоволення від управлінської діяльності; 

орієнтованість на людину при вирішенні професійних завдань. 

Основними ознаками успішності управлінської діяльності керівника 

освітньої організації, на думку О. І. Мармази, вважаються такі: бажання 

просуватися службовими сходами; уміння спільно працювати з іншими 

людьми; високий рівень комунікабельності; здатність брати на себе 

відповідальність і йти на певний ризик; уміння делегувати повноваження; 

спеціальна управлінська підготовка та досвід роботи; здатність генерувати 

ідеї; вміння легко застосовувати різні стилі керівництва тощо [3]. 

До факторів, що обмежують управлінський потенціал керівника і 

негативно впливають на здатність оптимально справлятися зі своїми 

обов’язками можна віднести: невміння керувати собою. Слабо розвинуті 

навички довільної саморегуляції власної поведінки. Невміння переборювати 

стреси і протистояти ним. Невміння розслабитися. Невміння раціонально 

планувати свій час і підтримувати стан здоров’я і працездатності; розмитість 

особистих цінностей. Відсутність чіткої ієрархії цінностей, що мають 

мотиваційне значення, суперечливість суджень, недооцінка альтернативних 

варіантів, коли головне приноситься в жертву другорядному; зупинка в 

саморозвитку, заспокоєність на досягнутому, звичка не ризикувати; 

нерозвиненість креативного підходу до вирішення проблем. Невміння 

приймати нестандартні рішення, нездатність відчути і побачити нові, 

нетривіальні підходи до вирішення повсякденних проблем; невміння 

впливати на людей. Відсутність у керівництва хисту надихати. Слабке 

володіння комунікативними навичками, невміння грамотно говорити, уважно 

слухати і брати участь у діалозі; невміння навчати. Невміння або небажання 
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допомагати працівникам у їх особистому та службовому рості. Відсутність 

якостей наставника, педагога.  

З метою визначення рівня сформованості необхідних управлінських 

рис нами було організовано психолого-діагностичне дослідження, в основу 

якого було покладено визначення рівня інтелекту, креативності, 

агресивності, суб’єктивного контролю та здатності до асертивності. 

Інтелект (від. латинського intellectus – розуміння, збагнення) – це 

відносно стійка структура розумових здібностей, що являє собою сплав 

досвіду і знань, накладених на такі природні якості, як допитливість, 

винахідливість, кмітливість. Це здібність особистості до аналізу, синтезу, 

порівняння, зіставлення; це вміння творчо застосовувати отриманні знання, 

ефективно включатися в соціокультурне життя, успішно пристосовуючись до 

навколишнього середовища і життєвих обставин.  

Підсумовуючи вище визначене, можна зробити висновок, що 

діагностика інтелекту має сенс у будь якому випадку. 

Креативність (від латинського create – створення) – це здібність до 

творчості, незвичайних і несподіваних рішень, сприйнятливість до нових 

ідей, подолання стереотипів, що склалися. Це здатність дивуватися й уміння 

знаходити рішення в нестандартних ситуаціях. Таке визначення креативності 

дав Поль Торренс, який ввів його в психологію і показав, що рівень 

креативності корелює з досягненнями в організаторській діяльності, а також 

у навчальній і професійній. 

У загальній психології та психології особистості агресивність 

визначається як підвищена активність, що не мотивується ситуацією, 

прагнення домінувати, примушувати і вирішувати конфлікти силовими 

методами. Для виживання в соціумі кожна особистість повинна, на думку 

психологів, мати певний рівень агресивності. Агресивні дії найчастіше 

виступають як засіб досягнення якої-небудь мети, як спосіб психічної 

розрядки, замінюючи задоволення блокової потреби, як спосіб задоволення 

потреби в самореалізації і самоствердженні. 
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У 60-ті роки в США був розроблений спосіб оцінювати сформований у 

кожної людини рівень суб’єктивного контролю (РСК) над різноманітними 

життєвими ситуаціями. Існують два типи локалізації контролю над подіями: 

екстернальний та інтернальний. У першому випадку людина думає, що всі 

події, що відбуваються з нею, є результатом дії зовнішніх сил, випадку, 

інших людей. У другому випадку людина інтерпретує значущі події як 

результат власної діяльності. Інтернали більш природні, незалежні і 

самостійні, мають вольові якості. 

Асертивність (assertive – анг. – впевненість у собі, своїх домаганнях) – 

це здатність особистості відкрито і вільно заявляти про свої бажання, вимоги 

і домагатися їхнього втілення. Це уміння оптимально реагувати на 

зауваження, справедливу і несправедливу критику і рішуче говорити собі і 

оточуючим «ні», коли цього вимагають обставини. 

Потрібно пам’ятати, що особистість продовжує формуватися й 

розвиватися у трудовому колективі. Якщо авторитет колективу в очах 

людини високий, якщо в ньому добре організована праця, створені і 

підтримуються умови для реалізації можливостей і потенціалу особистості, 

якщо в колективі склався здоровий психологічний клімат, то такий колектив 

позитивно впливає на особистість. Якщо ж усього згаданого немає, то 

неминучими є деформації в її розвитку, що зрештою призводить до 

формування невротичного типу особистості, схильної як до депресії, чи 

афективних форм поведінки. 

Тож за основу діагностики управлінського потенціалу взято вище 

зазначені складові, які представлені (у рівнях необхідної сформованості) у 

таблицях 1,2. 
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Таблиця 2. Складові управлінського потенціалу 

 

Якщо представити кожну складову управлінського потенціалу 

керівника у вигляді радіуса окружності і з’єднати точки, що відповідають 

конкретним результатам, то вийде профіль керівника. Порівнюючи між 

собою профілі різних людей, можна наочно побачити переваги кожного.  

На схемі ми наводимо найбільш типовий профіль ефективного 

керівника, отриманий на підставі даних багаторічних досліджень, 

проведених на спеціальному факультеті «Менеджер освіти» ХДПУ ім. 

Г. С. Сковороди, у якому було обстежено понад 400 осіб.  

№ Складові 

управлінського 

потенціалу 

Можливі показники Кращі 

показники для 

ефективного 

керівника 

низький середній високий 

1 Креативність менш 6 6-14 15-20 понад 14 

2 Інтелект менш 7 8 9-13 8-13 

3 Загальна 

агресивність в % 

0-25 25-55 55 і 

більше 

25-50 

4 Індекс ворожість в 

% 

0-25 25-55 55 і 

більше 

20-30 

5 Асертивність у 

балах 

0-40 50-70 70 50-70 

6 Спосіб вирішення 

конфлікту 

конкурен

ція,прист

осування 

компроміс, 

ухилення 

співпраця співробітництво 

 

7 Локус контролю 

(РСК), загальний у балах 

0-11 12-32 33-44 понад 33 
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З метою визначення рівня підготовленості до управлінського 

діяльності накладаємо результати на необхідні складові керівника і 

визначаємо сильні сторони і перспективи найближчого розвитку кожного з 

діагностованих. 

Проведене дослідження виявило, що управлінський потенціал у 

закладах освіти визначається як здатність керівника, бачити причини і 

наслідки подій, що відбуваються, вмінні впливати на їхній розвиток і 

розробляти стратегію і тактику взаємодії зі співробітниками, партнерами і 

суперниками в умовах ринку і постійно виникаючих проблемних ситуаціях. 

До управлінських складових керівника в закладах освіти відносимо 

інтелект, креативність, РСК «локус контролю», агресивність (середнього 

рівня), асертивність (середнього рівня) та спосіб вирішення конфлікту. 

Проведене дослідження дозволило встановити, що управлінський 

потенціал факультету економіки та оподаткування сформовано частково. 

Найбільшою складовою завищеною за норму є агресивність у 15% 

діагностуючих з 25, в 3% діагностуючих встановлено низький рівень 

креативності та агресивності за нормою. 
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РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В ПРОЕКТУВАННІ 

ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Складовою процесу глобалізації є культурна, економічна і політична 

уніфікація країн світу. Ця уніфікація загострює проблему аксіологічної кризи, що 

проявляється насамперед у поширенні ціннісних настанов споживацького 

суспільства, основою яких є культ грошей і насильства. Освітня політика в 

Україні потребує вдосконалення. Зокрема, більшу увагу приділяти викладанню 

тих гуманітарних дисциплін, які формують світогляд людини і сприяють 

збереженню традиційних цінностей.  

Керівництво сучасної Україні проводить кардинальні реформи, спрямовані 

на модернізацію політичної та економічної сфер життя суспільства, беручи за 

зразок західну ліберальну модель розвитку. На наш погляд, це реформування є 

виправданим, оскільки панування корумпованої олігархічної системи 

загальмувало поступальний розвиток України. Але, з іншого боку, слід пам’ятати, 

що участь в глобалізаційному проекті передбачає необхідність поширення 

універсального способу життя на населення нашої країни. Навіть поверхневий 

аналіз культурної складової цього проекту свідчить, що його «універсальність» є 

нічим іншим як сукупністю сформованих у країнах Заходу морально-ідеологічних 

і культурних зразків. Можна погодитися з тим, що ліберально-демократична 

капіталістична система довела свою практичну ефективність, а імплементація 

деяких її елементів принесла значну користь незахідним країнам, сприяючи їх 

прогресивному розвитку в сферах економіки, політики і науки. Проте, на наш 

погляд, повне копіювання вестернізованих та секуляризованих культурних зразків 

з одночасним нехтуванням традиційних для нашої країни релігійних і 
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національно-патріотичних цінностей може призвести до поширення морально-

етичного нігілізму. 

Сучасний український студент «використовує освітній потенціал не лише 

для створення матеріальних та інших благ, не лише для заробляння засобів на 

життя, але ще й для себе, для задоволення власних соціальних та духовних 

потреб» [3, с. 163]. Здобуваючи освіту, студенти отримують знання, навички та 

компетенції, які не лише дадуть їм змогу бути конкурентними і затребуваними 

на ринку праці, але й успішно вирішувати соціальні та особистісні проблеми, 

самореалізовуватися. 

 Разом з тим, парадокс полягає в тому, що саме студент як центральний 

суб’єкт освітнього процесу є найбільш незахищеним, малоінформованим щодо 

параметрів якості освіти, другорядним у впливі на якість освітніх послуг. 

Відсутність досліджень думок студентів щодо якості освіти, яку вони 

отримують, пояснюється низкою причин. Насамперед постає запитання, чи 

може студент чітко визначити свої потреби в освіті та сформулювати вимоги до 

неї. Вважається, що студент не може об’єктивно оцінити якість отримуваної 

освіти, оскільки не володіє достатньою інформацією про те, що він повинен 

знати та вміти, які навички за час навчання має отримати. Водночас студент не 

обізнаний щодо стандарту освіти, щоб зіставляти з ним реально отримувані 

послуги. Найкращим критерієм якості отримуваної освіти можна було б 

вважати працевлаштування випускника та його кар’єру. Насправді, це єдиний 

об’єктивний критерій ефективності освіти та її якості. Більшість студентів під 

час навчання не знають, де в майбутньому працевлаштуються і які знання та 

вміння їм знадобляться на практиці. Ускладнює ситуацію той факт, що значна 

частина випускників вищих навчальних закладів працевлаштовується не за 

отримуваним фахом. Мотивація вибору професії має широкий діапазон 

моральної значимості «від вузькоутилітарного (бажання уникнути служби в 

армії та високооплачуваність професії) до ціннісно-змістового мотиву 

(задоволення власних інтересів, реалізація здібностей). Серед мотивів вибору 

вищої освіти є вибір соціально-статусних позицій в структурі суспільства, які 
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домінують над її професійними компонентами» [3, c. 170]. У розвинутому 

суспільстві освіта стає самостійним видом духовно-практичної діяльності, 

набуваючи самоцінності у соціальному становленні молоді.  

Можна поставити питання: «Які ціннісні орієнтири обирає студентська 

молодь у сьогоднішні непрості часи?» Прагнучи дати відповідь на це питання, 

автор статті та Льовкіна О.Г. провели у 2012 р. серед студентів юридичного 

факультету Національного університету ДПС України опитування за темою: 

«Сенс життя та основні цінності». Було опитано 200 респондентів (по 100 хлопців 

і дівчат). У ході опитування не задавалася готова шкала цінностей – студенти самі 

з ними визначалися. Під час аналізу студентських робіт було виділено такі 

ціннісні пріоритети як «здобуття вищої освіти», «кар’єра», «продовження роду», 

«високооплачувана робота», «кохання», «віра», «друзі», «батьки» та ін. 

Виявляється, що переважна більшість дівчат вважає, що головною цінністю 

їхнього життя є створення власної сім’ї (86%) і народження дитини (78%). Друге 

місце в ієрархії цінностей посідає отримання роботи з гарною платнею (76%). На 

третьому місці – кохання (52%). Серед важливих цінностей також були зазначені: 

батьки (45%), бажання бути вродливими та мати змогу гарно виглядати (43%) і 

прагнення вести цікаве життя (18%). Серед юнаків розподіл домінантних 

цінностей життя був дещо іншим: на першому місці «здобуття вищої освіти» 

(92%); на другому - «високооплачувана робота» (88%); на третьому - «мати 

гарних друзів» (76%); на четвертому - необхідність створення сім’ї та 

продовження роду (70%); на п’ятому - «прагнення гідно прожити життя» (42%). 

Крім того, хлопці вважали за необхідне «віддячити своїм батькам за їх турботу 

(виховання, освіту, матеріальне забезпечення)» (32%). Така цінність як «бажання 

заробляти гроші» щільно корелює з «необхідністю забезпечити себе, дружину та 

дитину матеріально». Значна частина як дівчат, так і хлопців вважають що життя 

(можливість існування в даному світі) саме по собі є цінністю (34%), що свідчить 

про домінування оптимізму серед студентів. Визнання цінності віри в Бога 

названо однією з провідних цінностей як у дівчат - 21%, так і у хлопців - 32%.  
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Результати дослідження підтвердили гіпотезу, що значна частина сучасного 

українського студентства зорієнтоване насамперед на традиційні для нашого 

суспільства цінності. Адже серед провідних цінностей студентства НУДПСУ 

були зазначені настанови на «дружбу», «кохання», «віру», «шанування батьків», 

«родинність» тощо. Але, з іншого боку, можливо, ця традиційність пов’язана із 

специфікою студентського контингенту НУДПСУ, який переважно походить не з 

великих міст, а з української провінції, де краще, ніж у великих містах, збереглись 

звичаї.  

Варто порівняти вищевказане дослідження з дослідженням, що було 

проведено опитування кафедрою соціології Львівського національного 

університету імені Івана Франка, предметом якого теж стали ціннісно-професійні 

орієнтації студентства у їх світоглядному вимірі. Автори дослідження зазначають, 

що, «для українських студентів гроші не відіграють пріоритетного значення. Вони 

посідають четверту рейтингову позицію (36,0%) і йдуть слідом за такими 

чинниками, як високий професіоналізм (45,9%), рівень освіти (41,5%) і талант 

(40,1%). Для львівського студентства пріоритетними ціннісними орієнтаціями 

виявилися: «мати хороших і надійних друзів» (37,6%), «кохання» (33,2%), 

«побудова кар’єри» (30,3%), «створення власної родини» (28,8%), «здобуття 

цікавої професії» (22,5%), міцне здоров’я (23,6%), самовдосконалення (21%) 

тощо. Складовою життєвого успіху є матеріальний достаток, який, на думку 

студентів, визначається такими умовами, як добре оплачувана робота або посада 

(найвищий рейтинг – 62,9%), хорошою освітою (друга рейтингова позиція – 

42,7%). Не меншого значення в даній ситуації українськими студентами надається 

започаткуванню власної справи (третя рейтингова позиція – 27,8% від числа 

опитаних)» [2, с. 80-81].  

Як бачимо, цінності студентів з різних регіонів України мають значну 

подібність. Не дивлячись на те, що за сучасної доби у ХХІ столітті  для 

переважної більшості громадян євроатлантичного простору та країн 

пострадянського простору досягнення успіху у кар”єрному зростанні є одним із 
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найголовніших ціннісних пріоритетів, українські студенти демонструють, що 

крім кар»єротворчості, цінністю для них є створення сім»ї та ряд цінностей 

неекономічного гатунку.  

Студенти виявляють прихильність до традиційних українських цінностей, а 

також вказують на важливість для них кар’єри, сім’є, кохання, дружби, релігії, 

матеріальної стабільності. Зважаючи на отримані результати, виділимо дві 

цінності, які є магістральними в житті молодих людей: сім’ю і кар’єру. Щодо 

другої цінності, то в результаті професійної підготовки студенти здобувають 

знання за обраною спеціальністю, відпрацьовують вміння і навички на 

практичних заняттях з фаху протягом навчання. Світоглядний аспект знання 

молоді люди можуть розвинути, насамперед, завдяки освоєнню гуманітарних 

дисциплін. Йдеться про філософію, релігієзнавство, історію, соціологію, 

психологію та ін. Тому ні в якому разі не потрібно зменшувати обсяг 

гуманітарного знання в освіті українців. Жодна з професійно орієнтованих 

дисциплін майбутніх фінансистів, юристів, економістів, представників технічних 

спеціальностей не надає знань про найбільш важливі, ціннісні аспекти їхньої 

майбутньої життєдіяльності, з якими пов’язані їхні смисложиттєві орієнтири.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Панарин А.С. Двуполушарная система мира: переосмысление 

дихотомии «Восток-Запад».// Глобальное сообщество: новая система координат 

(подходы к проблеме). – СПБ.: Алетейя, 2000. – С.157-168. 

2. Пачковський Ю. Ціннісно-професійний контекст світоглядних 

орієнтацій студентської молоді (досвід українсько-польського соціологічного 

дослідження) Український соціологічний журнал. –  №1-2 . –  2009 . – С. 79-95. 

3. Вакуленко С. В. Особенности процесса трудоустройства выпускников 

вузов в современных условиях (по результатам мониторинга трудоустройства 

выпускников ХНУ имени В. Н. Каразина 2002–2004 гг.) // Методологія, теорія та 

практика соціологічного аналізу суспільства: збірник наукових праць. – Харків : 



54 

 

Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

2005. – 716 с. 



55 

 

 

Калениченко Р.А.,  

к. психол. н., доцент,  

професор кафедри психології 

та соціології Національного 

університету ДПС України 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ У ВНЗ 

 

Теоретико-методологічний аналіз проблем соціально-психологічного 

забезпечення супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних 

закладах досліджувався під час щорічного круглого столу раніше. Сьогодні 

доцільно звернутися до окремих особливостей соціально-психологічного 

супроводу формування особистості саме сучасного полівалентного фахівця. 

Що ж потрібно враховувати при викладанні соціогуманітарних дисциплін 

студентам, якщо поставити за мету допомогти їм підвищити ефективність 

їхнього соціального функціонування завдяки практичному використанню 

знань психологічної науки? 

Коли говориться про формування особистості сучасного 

полівалентного фахівця, то мається на увазі, що сучасне суспільство все 

більше потребує творчої особистості, здатної до високого рівня адаптації та 

самореалізації, яка проектує своє майбутнє, свій шлях, ставить перед собою 

чіткі завдання самовиховання, самовдосконалення та самоосвіти. 

На думку академіка І. П. Павлова, людина - це система, яка сама себе 

регулює, виправляє й навіть удосконалює. Психічна саморегуляція 

здійснюється в поєднанні її енергетичних, динамічних і соціально-змістових 

аспектів. Людина не автоматично переключається з однієї діяльності на іншу, 

а свідомо, з урахуванням соціальної ситуації, важливості виконуваних 
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операцій, можливих результатів своїх вчинків тощо. Вона має вибір, і в 

цьому полягає її свобода волі. Як свідомий індивід, особистість несе 

відповідальність за наслідки здійснених виборів і дій.  

Йдеться й про те, що саме креативність є характерною ознакою творчої 

людини, здатної за власною ініціативою реалізувати свій потенціал, з 

вибором відповідних способів. Це потребує зміни соціально-психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу, спрямування його на розвиток 

креативного середовища в освітній установі. І тут особливе місце 

соціогуманітарних дисциплін. 

Повинен змінюватися вектор такого супроводу, спрямованого на 

створення креативного середовища освітньої установи. Саме середовище має 

вибудовуватися навколо інтересів УЧНЯ та виконувати функцію адаптації 

ВНЗ-ду до індивідуальних особливостей і суб’єктивних потреб студентів. 

Зазвичай, як базовий принцип при формуванні теоретичних основ 

психологічного супроводу, вчені обирають суб’єктно-орієнтаційний підхід, 

який, насамперед, враховує активність і внутрішній потенціал суб’єкта, а 

отже його іманентне право самостійно здійснювати вибір і нести за нього 

відповідальність [10, 11, 12]. Тому, головною метою соціально-

психологічного супроводу навчально-виховного процесу у ВНЗ є допомога 

суб’єкту (клієнту) повноцінно реалізувати себе у професійній (навчальній) 

сфері.  

 Аналіз теоретичних та емпіричних даних з цього питання дозволяє 

операціоналізувати поняття «психологічний супровід» як комплексний 

метод, що забезпечує зовнішні умови для прийняття оптимальних рішень 

суб’єктом діяльності в різних ситуаціях життєвого вибору. Іншими словами, 

сенс соціально-психологічного супроводу полягає в тому, щоб навчити 

людину розв’язувати свої проблеми самостійно. Важливим положенням 

цього процесу є активізація саморозвитку суб’єкта діяльності, котра є 

необхідною умовою його професіоналізації (навчання). Отже, основними 

завданнями соціально-психологічного супроводу у ВНЗ є максимальне 

розкриття потенційних можливостей викладача й студента, створення 
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умов для повноцінного та максимального прояву позитивних сторін його 

індивідуальності й ефективної ампліфікації (збагачення) професійного 

(навчального) досвіду.  

 Методи психологічного впливу передбачають чималий спектр способів 

взаємодії з людиною, зокрема юридичні, економічні, ідеологічні, педагогічні 

та психологічні. У статті розглянуто лише психологічні аспекти цього 

процесу. Встановлено, що дієвим засобом супроводу є психологічний 

вишкіл, однією з найважливіших функцій якого є зменшення ступеня 

невизначеності та ентропії (кількості енергії, яка стала недоступною для 

здійснення соціальних змін і соціального прогресу). Сукупність теоретичних 

знань, практичних вмінь і навичок, які становлять зміст психологічного 

вишколу є суттєвим ресурсом життєвого середовища суб’єкта, залученого до 

професійної (навчальної) діяльності. 

Підґрунтя соціально-психологічного супроводу становить єдність 

чотирьох функцій: діагностики суті проблеми, яка виникла; інформації 

стосовно природи проблеми та шляхів її розв’язання; консультації на етапі 

прийняття рішення й розробки стратегії вирішення проблеми; первинної 

допомоги на етапі реалізації розробленого плану.  

 Слід зазначити, що інформація, отримана в результаті проведення 

моніторингу, використовується лише як підґрунтя для прийняття певного 

рішення клієнтом. Проте накопичені та систематизовані у процесі 

моніторингу дані є унікальним матеріалом з онтогенетичної історії розвитку 

клієнта, що зажди збагачує його уявлення про власні психологічні ресурси й 

стратегію професіоналізації з метою подальшого використання в 

професійному консультуванні та стимулюванні професійного розвитку. 

 Наступний етап здійснення системи психологічного супроводу 

студента передбачає використання техніки самофутурування в професію, яка 

належить до прийомів конструювання майбутнього. Використання цієї 

техніки дозволяє актуалізувати активність суб’єкта в побудові та реалізації 

можливих професійних ситуацій, подій, оскільки саме образ бажаного 

майбутнього виступає стимулом саморозвитку та самореалізації людини.  
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 Інтегрованим елементом техніки самофутурування є побудова життєвої 

програми суб’єкта. Як модель наміченого ним життєвого шляху, ідеальний і 

бажаний образи майбутнього результату, життєва програма відбивають 

магістральні цілі, життєві плани та способи їхньої реалізації в певних видах 

професійної діяльності [10]. Проектування, планування власної стратегії 

розвитку – процес індивідуально-особистісний, який не виносить 

примушення й формального ставлення, тобто не може здійснюватися без 

бажання та інтересу. Суб’єкт співвідносить себе із різноманіттям соціальних 

умов, форм, структур життя, визначаючи власну траєкторію руху. Для того, 

щоб проект власного професійного становлення не перетворився в схему, 

необхідно, насамперед, чітко уявляти не лише кінцевий результат, але й 

способи його досягнення, шлях, яким прагне йти людина, і ті об’єктивні та 

суб’єктивні ресурси, котрі для цього знадобляться [10, 11]. Важливим 

компонентом суб’єктивної картини професійного шляху є уявлення суб’єкта 

про характер детермінаційних зв’язків між подіями, які відбулися, 

відбуваються і будуть відбуватися в житті.  

 Проектування майбутнього здійснюється за допомогою таких 

процедур: інтерпретації емоційного стану, перегляду минулих рішень, 

самофутурування, планування часової організації майбутньої діяльності, 

репетиції майбутнього, наприклад, з використанням рольової гри.  

 Професійна соціалізація випускників ВНЗ уможливлюється успішним 

подоланням кризи переходу від навчальної до професійної діяльності. Умова 

подолання кризи – високий розвиток особистісної та предметної (фахової) 

рефлексії, прояв якої здійснюється засобами комунікації. Саме розвиток 

комунікативної компетентності визначає конструктивний або деструктивний 

вплив рефлексії на перебіг професійної соціалізації. Висока рефлективність 

як така ще не забезпечує успішності професійної соціалізації. Комунікативна 

компетентність виступає ланкою, що опосередковує проявлення рефлексії у 

трудовому процесі. Висока рефлективність у поєднанні з високою 

комунікативною компетентністю сприяє успішній професійній соціалізації; 
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висока рефлективність у поєднанні з низькою комунікативною 

компетентністю ускладнює цей процес. Відтак, успішний перебіг 

професійної соціалізації вимагає наявності двох необхідних умов (жодна з 

яких не є достатньою): 1) розвитку особистісної та соціальної рефлексії, 

2) комунікативної компетентності [14]. 

Супровід студента може здійснюватися у двох варіантах: 

- загальногруповому; 

- індивідуально-особистістому. 

 У першому варіанті створення креативного середовища забезпечується 

системою «викладач-студент», де на основі засвоєних знань переважають 

діалогічні форми роботи. 

 Вже було зазначено, що саме креативність є характерною ознакою 

творчої людини, здатної за власною ініціативою реалізувати свій потенціал, з 

вибором відповідних способів. Це потребує зміни соціально-психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу, спрямування його на розвиток 

креативного середовища в освітній установі. І соціогуманітарні дисципліни 

посідають тут особливе місце. 

 Компоненти креативної особистості: мотиваційний, інтелектуальний, 

емоційний та комунікативний. Для їх розвитку потрібно розширяти рольовий 

простір кожного студента й включати його в різноманітні види діяльності, 

які забезпечують йому творчу самореалізацію та створюють досвід 

соціальних відносин. 

 Використовуючи педагогічні технології при викладанні 

соціогуманітарних дисциплін, насамперед слід формувати інноваційну 

особистість, якій притаманні: 

- внутрішня свобода (ситуації вибору, які стимулюють пізнавальний 

інтерес «Хочу все знати», почуття відповідальності та власної значимості); 

- стабільність і стресостійкість – це керування  емоціями (відчувати 

настрій інших, протистояти стресам, вміти переборювати відчуття страху, 

сорому); 
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- адекватна самооцінка (саме вона формується й змінюється протягом 

усього шкільного життя. Особливо нестабільним є підлітковий вік). 

У практиці розвитку креативної особистості в процесі отримання 

освіти педагоги рекомендують: 

- свідомо експериментувати з новими формами організації занять, 

здійснюючи пошук методів максималізації підтримки, яку члени колективу 

надають один одному в творчому плані; 

- намагатися створити в колективі атмосферу взаємодії та взаємного 

стимулювання до висунення ідей; 

- розширювати участь і підвищувати зацікавленість кожного члена 

колективу у творчому процесі; 

- постійно підкреслювати важливість оригінальних рішень у будь-яких 

предметних галузях; 

- використовувати повноцінні проекти й завдання для тренувальних 

завдань; 

- створити атмосферу постійного пошуку та припливу проблем 

(завдань). Один з проявів креативності - не лише здатність оригінально 

розв’язувати проблеми, але й знаходити нові; 

- знаходити можливість заохочення нових думок та ідей, 

конструктивної критики; 

- позбавлятися стереотипів і позбавляти від них інших, позитивно 

реагувати на запропоновані ідеї, заохочувати ідеї; 

- накопичувати ідеї, неприйняті для розв’язання конкретної задачі 

(вони можуть знадобитися), пошук сфери застосування цих ідей; 

- надавати максимальну свободу в процесі творчості; 

- розробити разом з колективом рейтингову систему оцінювання 

творчого (та/або креативного) внеску, заслуг і кінцевих результатів; 

- заохочувати аналіз успішного або неуспішного досвіду вирішення 

проблем; 
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- розвивати й заохочувати взаємодію між групами, які паралельно 

розв’язують власні задачі та розробляють власні проекти; 

- підтримувати й допомагати в розширенні інформаційно-

комунікативних каналів для отримання необхідних даних і знань. 

Ефективними методами роботи є методи креативного навчання. До них 

належать методи, що в традиційному розумінні є інтуїтивними: «мозкового 

штурму», емпатії, педагогічні методи, під час застосування яких студент 

виконує роль викладача. Такі методи спираються на нелогічні дії студентів, 

що мають інтуїтивний характер. 

Інший вид креативних методів навчання базується на використанні 

алгоритмічних приписів та інструкцій (метод синектики, «морфологічного 

аналізу»). Їхня мета – побудова логічної опори для створення учнями 

освітньої продукції. 

Наступний вид креативних методів - метод евристики. Це прийоми, які 

дозволяють учням розв’язувати питання шляхом «наведення» на можливі 

правильні рішення та скорочення варіантів таких рішень. 

До креативних методів належать також: 

- метод вигадування - спосіб створення невідомого студентам раніше 

продукту за результатами певних розумових дій; 

- метод «Якби…» - студентам пропонується скласти опис і намалювати 

малюнок того, що відбудеться, якщо у світі щось зміниться. Виконання 

подібних завдань не тільки розвине здатність уявляти, а й дозволить краще 

зрозуміти будову реального світу, взаємозв’язок його складових, 

фундаментальні основи різних наук; 

- образної картини - відтворює такий стан студента, коли сприйняття і 

розуміння об’єкта, що вивчається, наче зливаються; відбувається його 

цілісне, нерозчленоване бачення. Студент під час  такої роботи не тільки 

думає різними масштабами, співвідносить свої знання з різних галузей знань, 

а й відчуває значення зображеної реальності; 
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- гіперболізації – збільшується чи зменшується об’єкт пізнання, його 

окремі частини або якості; 

- аглюцінації – студентам пропонується поєднати непоєднувані у 

реальності якості, властивості, частини об’єкта й зобразити, наприклад, 

гарячий сніг, солодку сіль тощо. 

У процесі навчання зв’язок методу з іншими компонентами є 

зворотним: метод є похідним від цілей, завдань, змісту, форм навчання; 

водночас він суттєво впливає на можливості їхньої практичної реалізації. 

Навчання прогресує настільки, настільки «дозволяють» йому рухатися 

уперед застосовані методи. 

 Зважаючи на характер взаємодії рефлективності та комунікативної 

компетентності, слушно стверджувати, що для формування особистості саме 

сучасного полівалентного фахівця соціально-психологічний супровід 

академічних груп у ВНЗ неодмінно має містити заходи, спрямовані на 

розвиток цих психологічних якостей. Актуалізація когнітивного дисонансу 

між цінностями навчання у ВНЗ та майбутньої професійної діяльності, в 

контрольованих умовах соціально-психологічного супроводу навчального 

процесу, а саме при викладанні соціогуманітарних дисциплін, виступатиме 

підґрунтям процесу становлення індивідуально-психологічної адаптованості 

студентів до професійних криз. Елементи кризи можуть актуалізуватись 

шляхом одночасного впровадження альтернативних вимог щодо мотивів, 

умов і способів діяльності; амбівалентних обґрунтувань її сенсу; варіювання 

статусу учасників тренінгу; введення елементів змагальності та діяльності в 

умовах дефіциту часу, інформації та ресурсів [14]. 

 На початку статті йшлося про формування особистості сучасного 

полівалентного фахівця і малося на увазі, що сучасне суспільство все більше 

потребує творчої особистості, яка має високий рівень адаптації і 

самореалізації, проектує своє майбутнє, свій шлях, ставить перед собою чіткі 

завдання самовиховання, самовдосконалення й самоосвіти. Залежно від 

цілей, що їх ставить перед собою особистість, моральних якостей і 
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особливостей вольової саморегуляції, виділяють чотири типи 

самоуправління: морально-вольовий, аморально-вольовий, абулічний 

(слабкий), імпульсивний. Природно, що найбільшу цінність для суспільства 

становить морально-вольовий тип, вольова саморегуляція якого спрямована 

на досягнення суспільно значущих цілей, що відповідають високим 

моральним нормам. Це треба враховувати, насамперед, при викладанні 

соціогуманітарних дисциплін студентам з метою допомогти їм підвищити 

ефективність їхнього соціального функціонування завдяки практичному 

використанню знань психологічної науки. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Готовність педагогів до інноваційної діяльності потребує постійного 

творчого зростання та самовдосконалення кожного викладача на основі 

розуміння ролі особистості в навчанні, яка реально має стати суб’єктом 

пізнання, навчання, освоєння досягнень культури людства. Актуальність 

нашого дослідження зумовлена потребою пошуку таких науково-

педагогічних засад організації навчального процесу в освітніх закладах, які 

були б середовищем творчого розвитку особистості. Одним із ефективних 

шляхів розв’язання цього завдання є побудова освітнього процесу на основі 

використання інтелектуальних технологій в педагогічній діяльності, який 

веде до реалізації нової концепції розвитку творчої особистості у 

навчальному процесі.  

Необхідність у використання інтелектуальних технологій обумовлена 

такими чинниками та суперечностями: потребою суспільства в творчо 

мислячих особистостях зі сформованим науковим світоглядом та існуючими 

підходами у сфері професійної освіти, але дана потреба, на сьогоднішній 

день не задовольняється повною мірою; необхідністю вдосконалення 

процесу формування наукового світогляду у слухачів в сучасних умовах, але 

існує недостатня розробленість змістовно-технологічного забезпечення, що 

має забезпечити цілеспрямованість діяльності педагога в цьому контексті. 

Як свідчать дослідження, проведені у багатьох вищих навчальних 

закладах, одна третина як студентів, так і дорослих слухачів має візуально-
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просторовий тип мислення, і менше ніж одна четверта – аудиторно-

послідовний, інші студенти мають змішаний тип із більшою схильністю до 

візуально-просторового типу інтелекту. Якщо поширити отримані результати 

на інші групи, то можна зробити висновок, що одна третина населення є 

«візуалами». Таким чином, урахування особливостей студентів із візуально-

просторовим інтелектом є важливим питанням сьогодення. Адже успіх у ері 

технологій залежить від багатьох візуально-просторових здібностей, таких як 

бачення цілої картини, візуалізація, багатовимірне сприйняття, здатність 

образно мислити та креативність. Тому інтелектуальні технології, які 

активізую і демонструють такі можливості мають сьогодні вивчатись та 

ефективно застосовуватись в навчальному процесі. 

У сучасних умовах освіти, коли основна маса навчального матеріалу 

виноситься на самостійне вивчення, актуальним стає питання використання 

інтелектуальних технологій, що дозволяють викладачеві в стислій формі 

представляти слухачам та студентам основні поняття тієї чи іншої навчальної 

теми. Актуальним це питання є також і в силу великого обсягу інформації, з 

яким стикаються слухачі так як в цьому випадку слухачеві необхідно не 

тільки переробити інформацію з різних джерел, а й систематизувати її і 

запам'ятати.  

На наш погляд, однією з найбільш відповідних технологій, що дозволяє 

вирішити дану задачу, є технологія карт структурованої інформації, яка являє 

собою досить творчий спосіб представлення і зв'язування думок і рішень. 

Інтелектуальні технології, у вигляді карт структурованої інформації, 

дозволяють слухачеві моделювати управлінські ситуації та за допомогою 

обговорення і аналізу проблем знаходити правильні рішення. 

Застосування карт структурованої інформації сприяє формуванню у 

слухачів сучасних умінь і навичок з використання інтелектуальних 

технологій для вирішення прикладних завдань у різних предметних сферах; 

проектування інтелектуальних систем, експертних систем, баз знань; 

застосування методів вирішення задач у слабоформалізованих сферах; 



67 

 

формалізації знань за допомогою різних способів представлення знань, 

складання аналітичних документів, інформаційно-аналітичне забезпечення 

здійснення освітньої політики. 

Базові основи технології карт структурованої інформації були 

запропоновані в 60-х роках минулого століття професором Корнельського 

університету Д. Новаком (Joseph D. Novak), який, у свою чергу, виходив з 

теорії Д.Озубела (David Ausubel), який показав важливість попереднього 

досвіду для формування нових концепцій. У подальшому ці ідеї були 

переосмислені британцем Т. Бьюзеном (Тоні Бузан).  

У Росії в цей же час Г.П. Мельников і П.Г. Кузнєцов працювали над 

схожою ідеєю, яка отримала своє вираження в теоретичних роботах із 

системології. Методи системного мислення стали широко використовуватись 

Г.П. Щедріковським і його послідовниками в організаційно-діяльнісних 

стратегіях. 

Так в основі прагматичного підходу Тоні Бьюзена лежить мнемоніка - 

техніка інтелектуального запам'ятовування. 

Виявилося, що в процесі навчання мозок найкраще засвоює 

інформацію отриману на початку навчального процесу («ефект первинного 

сприйняття») або в його кінці («ефект недавнього сприйняття»), пов'язану 

прямими асоціативними зв'язками з раніше отриманими знаннями, унікальну 

за змістом чи формою, яка викликає загострене сприйняття одного з п'яти 

органів чуття, має особливий інтерес для тих, хто навчається. 

У процесі обробки інформації, що надходить, мозок людини реалізує 

п'ять основних функцій: сприйняття, утримання, аналіз, висновок і 

управління. Не вдаючись в подробиці, можна сказати, що процес цей 

гранично нелінійний, оскільки акцентує не сам інформаційний потік, а лише 

ключові моменти цього потоку, пропускаючи надлишкові факти. 

Тоні Бьюзен дав цьому процесу досить зручну назву - Mind Map, 

«інтелект-карта», визначивши її як форму графічного вираження радіантного 

мислення. У свою чергу радіантне мислення (від «радіант» - «точка небесної 
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сфери, з якої ніби виходять видимі шляхи тіл з однаково направленими 

швидкостями» - аналог асоціативного мислення) визначається як основний 

принцип функціонування людського мозку. Прагматичний аспект 

радіантного мислення - створення альтернативного способу викладу 

засвоєних матеріалів, тобто - із застосуванням інтелект- карт. 

В українському перекладі сталого вживання англійського поняття 

«Mind map» не існує, тому серед найбільш поширених перекладів існують 

такі словосполучення: «інтелект-карти», «карти структурованої інформації», 

«ментальні карти», «розумові карти», «карти розуму», «концепт-

карти»,«карти уявлень», «карти знання», «карти пам'яті», «асоціативні 

карти». В основі концепції інтелект-картування лежать уявлення про 

принципи роботи людського мозку: асоціативне (нелінійне) мислення, 

візуалізація уявних образів, цілісне сприйняття (гештальт). 

З метою впровадження інтелектуальних технологій для розвитку 

творчої особистості у навчальному процесі в Університеті менеджменту 

освіти Національної академії педагогічних наук України на кафедрі 

університетської та професійної освіти і права, яка є провідною щодо 

підвищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів, успішно 

втілюється спецкурс «Карти структурованої інформації як засіб моделювання 

управлінської діяльності керівника ВНЗ», який дозволяє слухачам навчитись 

творчо застосовувати інтелектуальні технології для вирішення прикладних 

завдань управління навчальним закладом та прогнозування щодо виявлення 

та вирішення проблемних питань. 

В змісті спецкурсу враховані особливості в роботі сучасних 

управлінців щодо обмеженості часу в ознайомленні з великими об’ємами 

інформації та відсутності досвіду у складанні сучасних аналітичних 

документів європейського зразка. Спецкурс «Карти структурованої 

інформації як засіб моделювання управлінської діяльності керівника ВНЗ» 

став логічним продовженням практичного заняття щодо підготовки 

аналітичних документів для впровадження управлінських рішень. Керівники 
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ВНЗ ІІІ-ІV р.а. ґрунтовно опановують проектування проблемних питань, 

застосування інтелектуальних методів у слабоформалізованих сферах; 

структурування знань та різних способів радіантного представлення 

інформації та аналітичне забезпечення здійснення освітньої політики. 

Зміст спецкурсу передбачає моделювання управлінської діяльності 

керівника вищого навчального закладу. Опановуючи практичні завдання 

через призму вирішення проблемних питань кожного навчального закладу, 

слухачі вчаться: швидко, ефективно збирати та оцінювати інформацію; 

виявляти в проблемі традиційні підходи та суперечності; самостійно 

формувати альтернативні погляди на проблему; гарантовано продумувати 

нові ідеї і пропонувати оригінальні варіанти рішень проблем; визначати 

ефективні інтелектуальні інструменти щодо вирішення проблем в 

педагогічній управлінській практиці; виробляти, запроваджувати та 

оцінювати сучасні форми, методи, технології та процедури управління 

освітньою сферою; аналізувати ефективність проектів та управлінських 

рішень з метою пошуку оптимальних моделей управління; використовувати 

сучасні технології щодо розв’язання ситуаційних проблем, які виникають в 

освітньому та соціально-економічному просторі. 

Спецкурс розрахований таким чином, щоб слухачі вже під час 

перебування в Університеті підготували, створили та захистили проект 

змодельованої ними проблемної ситуації. Керівники творчо використовують 

інтелектуальні підходи до розробки задуму.  

Латеральний підхід до вироблення проекту передбачає застосування 

таких інтерактивних форм навчання як: вrainstorm (мозковий штурм); case-

study (метод ситуаційного аналізу).  

Синергетичний підхід здійснюється за допомогою економічних 

інтелектуальних методів аналізу ситуації таких, як SWOT-аналіз - метод 

стратегічного планування, що полягає у виявленні факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища організації; PEST-аналіз (STEP) - це маркетинговий 

інструмент, призначений для виявлення політичних, економічних 
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(господарських), соціальних (Social) і технологічних аспектів зовнішнього 

середовища, які впливають на діяльність навчального закладу.  

Підхід із застосуванням штучного інтелекту реалізується через 

інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень (програма «Салют»), 

інтелектуального аналізу бази даних та знань (системи і методи Data mining), 

когнітивного моделювання за допомогою складання карт структурованої 

інформації (Mind map). 

 

 

Рис. 1. Складові інтелектуальних технологій для складання мind map 

 

Основними організаційними формами вивчення спецкурсу «Карти 

структурованої інформації як засіб моделювання управлінської діяльності 

керівника вищого навчального закладу» є: тематична дискусія, практичне 

заняття з елементами тренінгу, самостійна робота по створенню паперових та 

електронних Mind map. 

Для засвоєння знань і формування вмінь, що передбачаються внаслідок 

вивчення спецкурсу можуть бути використані такі форми індивідуальних 

завдань: підготовка аналітичних доповідей, проектів управлінських рішень за 

допомогою інтелект-карт. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння слухачами 

навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних занять (дистанційний 
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етап навчання). Вона передбачає опрацювання монографій та інших 

наукових праць, підручників, навчальних і методичних посібників, вивчення 

та ознайомлення з положеннями законодавчих та інших нормативно-

правових актів, матеріалів, отриманих засобами інформаційних технологій 

тощо. 

Спецкурс має міждисциплінарний характер і носить спрямування 

системного характеру , пов'язаного з різною природою об'єктів аналізу і 

самого аналізу; термінологію інтелектуальних технологій. Спецкурс інтегрує 

відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: 

соціологічних (соціальне пошукове та нормативне прогнозування), 

економічних, психологічних (когнітивна психологія), лінгвістики тощо.  

Спецкурс розрахований на 12 год., 6 з яких реалізуються у формі 

дискусії й елементів тренінгу на очному етапі навчання, а 6 год. – через 

самостійну роботу на дистанційному етапі. Основу інформаційно-

методичних матеріалів спецкурсу становлять авторські розробки. 

Отже, в результаті опанування спецкурсу слухачі: підвищують якість і 

ефективність виконуваної роботи; формують новий творчий підхід, що 

дозволяє швидко обробляти інформацію (групувати, класифікувати, 

аналізувати, структурувати) і на цій базі правильно організовувати свою 

діяльність, розставляють пріоритети, приймають рішення щодо планування; 

швидко орієнтуються в потоці інформації, відбирають тільки потрібну і 

важливу; отримують нові можливості творчого мислення, генерації ідей та 

створення нової інформації на базі ефективно обробленої; зберігають високу 

швидкість конспектування; створюють можливість для швидкого, точного і 

надійного запам'ятовування текстів і точної інформації; мають можливість 

подання інформації в зручному для презентацій, виступів, лекцій, вигляді; 

створюють потік розвитку логічного і творчого мислення, розширюють межі 

пам'яті, розвивають увагу та уяву; підвищують рівень інтелекту (IQ) та 

ерудиції. 
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Матеріали спецкурсу можуть бути використані в процесі: розробки 

нових інтелектуальних технологій на основі запропонованих методів і 

підходів; моделювання складних управлінських ситуацій з метою аналізу та 

пошуку вирішення даних; підготовки навчальних програм з питань 

застосування інтелектуальних технологій як для слухацької (студентської) 

аудиторії, так і в проектах корпоративного навчання; створення навчально-

методичних матеріалів з курсу і викладання курсу; при проведення науково-

методичних семінарів з питань педагогічної майстерності. 
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УСВІДОМЛЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сучасне суспільство висуває нові вимоги до функціонування особистості 

в галузі фахової підготовки та професійної освіти, які покликані формувати 

глибоко освіченого, самокритичного, ініціативного, психологічно 

підготовленого до виконання професійної діяльності фахівця. 

Успішне формування професіоналізму особистості для діяльності 

майбутніх фахівців, зокрема й спеціалістів в галузі юриспруденції, базується 

на розвитку психологічної готовності до трудової діяльності. Процес 

формування психологічної готовності є необхідною передумовою розвитку 

спеціаліста у вищому навчальному закладі, що обумовлює якість, 

ефективність його підготовки та забезпечує результативність навчально-

професійної діяльності. 

Проблема психологічної готовності до фахової діяльності привертала 

увагу багатьох учених, зокрема Л. О. Гапоненка, М. І. Дяченка, Л. А. 

Кандибовича, Г. С. Костюка, М.  Д. Левітова, Л. С. Нерсесяна, О. В. 

Тімченка, М. І. Томчука, І. М. Чорну та ін.  
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Вивченням проблеми психологічних особливостей професійної 

готовності до виконання правовничої діяльності у різних аспектах займалися 

В. О. Андросюк, В. І. Барко, В. В. Бедь, В. Л. Васильєв, Л.  І. Казміренко, 

В. С. Медведєв, О. В. Тімченко, Ю. В. Чуфаровський, С. І. Яковенко, 

О. В. Калушко та ін. Проте, актуальність проблеми та потреба наукового 

осмислення ще не були предметом окремого наукового дослідження. У 

зв’язку з цим виявляється актуальним дослідження рівня усвідомлення 

значення психологічних знань для ефективного виконання юридичної 

діяльності. 

Діяльність юриста в більшості випадків залежить від уміння встановити 

тісний психологічний контакт із людьми, від правильного підходу до 

підозрюваного та засудженого, тобто клієнта як особистості, від належної 

взаємодії його з судом, слідчим, прокурором. У процесі здійснення своєї 

діяльності,  адвокат зустрічається з ситуаціями, ступінь екстремальності яких 

може коливатися від параекстремальних, що викликають перенавантаження і 

знижують якість виконання професійних дій, до гіперекстремальних, 

пов’язаних із наявністю психологічних навантажень, що перевищують 

можливості працівника, перешкоджають нормальній діяльності. Постійна 

можливість виникнення екстремальних ситуацій вимагає від юриста 

готовності не піддаватися несприятливим психологічним чинникам, не 

знижувати під їх впливом якість власної роботи. Підтримка належного рівня 

та якості виконання професійних обов’язків під впливом негативних та 

екстремальних чинників, багато в чому досягається за рахунок наявності у 

юриста такої якості, як професійно-психологічна стійкість або нервово-

психічна готовність до стресу [8]. 

Професійна діяльність юристів носить напружений, екстремальний 

характер, обумовлений виконанням складної, одноманітної роботи в умовах 

дефіциту інформації, часу, активного опору зацікавлених осіб, небажанням 

вступати в контакт, ігноруванням ними правових норм. Це призводить до 

нервово-психічних перенавантажень, що посилюється нерегулярною зміною 
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умов праці, порушенням звичного режиму добової життєдіяльності, 

вимушеною відмовою від відпочинку, і, як наслідок, до стану психічної 

напруги, емоційної нестійкості, появи невротичних реакцій, різноманітних 

емоційно-психологічних розладів чи захворювань. Тому, щоб найбільш 

кваліфіковано і адекватно оцінювати ті або інші дії, вирішувати те або інше 

питання, юристу, крім суто професійних знань, необхідні психологічні 

знання, уміння, навички [7]. 

При організації професійно-психологічної підготовки юристи можуть 

психологічно налаштовувати себе на швидку і рішучу протидію в 

екстремальних ситуаціях. Результатом такої підготовки може бути 

розпізнання екстремально-психологічних чинників. Після їх з’ясування 

(розвитку знань) наступним етапом є відпрацювання (вмінь і навичок), які 

необхідно застосувати у разі появи екстремальної ситуації. Однак, 

екстремальна компетентність юриста, крім розвитку професійно важливих 

якостей, які забезпечують успішність дій юриста в екстремальних умовах, 

серед яких варто зазначити – вольові якості: цілеспрямованість, рішучість, 

стійкість, мужність, відповідальність, пильність, зібраність; постійна 

готовність до будь-яких несподіванок, до швидких реакцій на зміну 

обстановки й виникнення небезпеки; професіонально-психологічної 

стійкості; розвинених пізнавальних якостей: спостережливості, швидкості 

мислення, прогностичності, кмітливості, інтуїції тощо [1]. 

Неадекватна самооцінка юриста може зменшувати надійність роботи в 

нестандартних ситуаціях та породжувати високий рівень схильності до 

ризику. Такі юристи будуть схильні недооцінювати особливості ситуації і 

переоцінювати власні можливості. Занижена самооцінка пов’язана з 

почуттям страху прийняття рішення повільністю і пасивністю, що може 

істотно вплинути на якість виконання юридичної діяльності у екстремальній 

ситуації. Для успішного виконання адвокатської діяльності у екстремальних 

ситуаціях юрист повинен мати адекватний рівень самооцінки [4]. 
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Під професійно-психологічною підготовкою до дій в екстремальних 

ситуаціях, розуміють: формування та розвиток у студентів юридичного 

факультету знань, умінь, навичок, професійно важливих якостей, 

індивідуально психологічних властивостей. У зв’язку з цим, професійно-

психологічну підготовку до виконання захисної діяльності в екстремальних 

ситуаціях бажано здійснювати у вищих навчальних закладах, які готують 

студентів-майбутніх юристів [6]. 

Юрист зобов’язаний мати належний рівень правової свідомості, 

професійної культури, володіти професійними знаннями, приймати 

обґрунтовані відповідно до закону рішення, вміло діяти в екстремальних 

ситуаціях, оперативно мислити, мати високі моральні, вольові та фізичні 

якості, бути комунікабельним, справедливим, брати активну участь в процесі 

державотворення [9]. 

Для якісного виконання своєї фахової діяльності, юрист повинен володіти 

такими якостями: чесність, порядність; організованість; відповідальність; 

гарно розвинена інтуїція; принциповість, пильність; тактовність; 

наполегливість; самоконтроль; комунікабельність.  

Із вище перерахованих складових суто психологічними можна вважати 

організованість, самоконтроль, комунікабельність [2]. 

Під час трудової діяльності адвокат виконує дуже відповідальну роботу, 

зокрема, вивчає закони, підзаконні акти, нормативно-правові акти, 

міжнародні угоди і застосовує їх у практиці, надає юридичну допомогу у 

вигляді консультацій,  правий захист громадянам, організаціям, державі. 

Також він складає позовні заяви, скарги, претензії та інші доку метри 

правового характеру, виступає від імені клієнта на судових засіданнях, а 

також у правоохоронних, адміністративних, громадських, підприємницьких 

структурах, зокрема, беручи участь у судовому розгляді, юрист: 

- стежить за дотриманням правил, установлених процесуальним законом 

та інших нормативних актів в інтересах підзахисного або клієнта; 
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- звертається з зауваженнями, запитами до учасників судового розгляду, 

свідкам із питань уточнення, перевірки окремих положень, доказів і дій; 

- готує та вербалізує захисні промови; 

- організовує оскарження неправильних, помилкових рішень і постанов 

по визначених питаннях на підставі можливостей діючого законодавства. 

Слід зазначити, що юрист несе значну відповідальність за права та 

свободи своїх клієнтів [5].  

Здатність контролювати власні емоції, високий рівень розвитку пам’яті, 

добре розвинуті комунікативні якості, здатність сприймати велику кількість 

інформації, високий півень концентрації, уміння встановлювати 

психологічний контакт з людьми, уміння вести переговори, наполегливість, 

енергійність також допомагають юристу якісно та успішно виконувати 

власну роботу [10]. 

Якщо говорити про якості, які заважають ефективності професійної 

діяльності юриста, то слід відмітити наступні: вузькість світогляду; 

невпевненість у собі і власних силах; нерішучість; погана дикція і слабо 

розвинені комунікативні здібності; безтактність; безпринципність; 

відсутність інтересу до роботи; імпульсивність; нездатність аналізувати ті чи 

інші факти; здатність піддаватися впливу зовнішнім факторам [3]. 

З метою дослідження визначення рівня усвідомлення студентів галузі 

знань «Право» важливості психологічної підготовки до здійснення їхньої 

майбутньої професійної діяльності. 

Студентам 4 курсу юридичного факультету Національного університету 

державної податкової служби України було запропоновано дати відповіді на 

наступні питання: 

1. Які психологічні знання потрібно мати для ефективного виконання 

трудової діяльності? 

2. Чи забезпечує навчальний заклад Вас необхідним психологічним 

інструментарієм? 
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3. Які дисципліни психологічного спрямування варто включити до 

навчальних планів? 

Отримані результати дозволили визначити наступні тенденції: 

10% респондентів зазначають, що у професійній діяльності психологічні 

знання мають мінімальне значення; 

14% респондентів характеризуються відсутністю цілісного уявлення про 

професію; 20% усвідомлюють пріоритет психологічних знань у професійній 

діяльності як такий, що знаходиться у сфері людина-людина; 56% вважають, 

що у виконанні ефективної професійної діяльності необхідно заручитися 

знаннями в галузі психології особистості, соціальної психології, 

конфліктології; 

Встановлено, що 43% респондентів вважають навчальні програми 

складені таким чином, що повністю забезпечує сучасних студентів знаннями 

в галузі психології; 57% респондентів вважають навчальний план таким, що 

частково забезпечує знаннями в галузі психології, і зазнають (аналіз 

відповідей до 3 питання), що навчальні плани мають доповнюватися 

«Загальною психологією» – 33%, «Юридичною психологією» – 24%, 

«Психологією управління» – 5%. Проте значна частина – 38% не вважають за 

необхідне доповнення навчальних планів дисциплінами психологічного 

спрямування. 

Проведення дослідження дозволяє узагальнити наступні висновки. 

Психологічна готовність у майбутній трудовій діяльності студентів галузі 

знань «Право» відіграє  важливу роль. Під час трудової діяльності юрист 

виконує дуже відповідальну роботу, зокрема, вивчає закони, підзаконні акти, 

нормативно-правові акти, міжнародні угоди і застосовує їх у практиці, надає 

юридичну допомогу у вигляді консультацій,  правий захист громадянам, 

організаціям, державі. 

Формування психологічної готовності до професійної діяльності є ціллю і 

результатом довготривалого процесу підготовки спеціаліста у вищому 

навчальному закладі, який відбувається згідно з психолого-педагогічним 
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супроводженням навчально-виховного процесу, та являє собою комплекс 

організаційних, психологічних і педагогічних заходів та здійснюється за 

наявності й врахування певних психологічних чинників та принципів. 

Враховуючи психологічні особливості професійної діяльності юриста, 

структура психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх 

юристів включає в себе функціонально-пов’язані та взаємообумовлені 

компоненти: мотиваційний (система ставлень особистості до професійної 

діяльності), операційний (система регуляції професійної діяльності), 

емоційно-вольовий (система регуляції активності особистості як суб’єкта 

професійної діяльності), особистісний компонент (система ставлень 

особистості до себе та прийняття себе як суб’єкта професійної діяльності). 

Критеріями сформованості психологічної готовності є якісні ознаки 

змістових структурних складових, які визначаються наступними 

параметрами: професійні нахили, професійна спрямованість, задоволеність 

професією, мотиви навчання у вищому навчальному закладі (мотиваційний 

компонент); креативність, інтелектуальна лабільність, комунікативні вміння 

(операційний компонент); саморегуляція, локус контролю, психічні стани 

(емоційно-вольовий компонент); самоставлення (самовпевненість, 

самоприйняття), професійна самооцінка (особистісний компонент). 

Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної 

діяльності має виступати самостійним компонентом системи підготовки 

спеціаліста у вищому навчальному закладі і як комплекс психолого-

педагогічних заходів організації навчально-виховного процесу базуватися на 

принципах цілеспрямованості, комплексності, системності, проблемності, 

активності, особистісної спрямованості. 

В умовах вищого навчального закладу психологічна готовність до 

майбутньої професійної діяльності найбільш успішно формуються тоді, коли 

весь зміст навчально-виховного процесу максимально наближений до умов 

практичної діяльності майбутніх фахівців. Тому, педагогічний процес у 

вищих навчальних закладах підпорядковується закону моделювання, згідно з 
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яким усі заходи, що проводяться в вищому навчальному закладі, мають бути 

насиченими професійним змістом і відбуватися в ситуаціях, максимально 

наближених до тих умов, в які випускник може потрапити в реальному 

виробництві. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 

  

Формування органів податкової міліції у нашій країні розпочався в 

1994 році з утворення підрозділів по боротьбі з кримінальним 

приховуванням прибутків від оподаткування у системі Міністерства 

внутрішніх справ. У 1996 році Президент України видав Указ про створення 

у складі Державної податкової адміністрації України Головного управління 

податкової поліції шляхом підпорядкування Державній податковій 

адміністрації підрозділів Міністерства внутрішніх справ України по боротьбі 

з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування [1, с. 3].   

Процес створення підрозділів податкової поліції одночасно був 

пов’язаний з проблемами законодавчого забезпечення її діяльності, що у 

свою чергу створювало об’єктивні проблеми на шляху професійної 

соціалізації працівників новостворених підрозділів. Ще один важливий 

фактор, що супроводжує діяльність підрозділів податкової поліції (міліції) з 

моменту їх створення і негативно впливає на сам процес діяльності так і на 

професійну соціалізацію працівників – це постійні чутки та законодавчі 

ініціативи щодо розформування зазначених підрозділів їхньої ліквідації 

тощо. 

Тільки 14 лютого 1998 року, з введенням у дію Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в 
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Україні» невизначеність правового стану податкової поліції було усунуто[1, 

с. 3].   

Податкова поліція, згідно із Законом, стала мати назву «податкова 

міліція», входить до складу органів державної податкової служби; має чітко 

визначені завдання та повноваження, які регулюються Законом України «Про 

державну податкову службу в Україні», з поширенням на посадових осіб 

податкової міліції основних прав, визначених Законом України «Про 

міліцію» [1, с. 3].   

Законодавче врегулювання діяльності податкової міліції справило 

позитивний вплив і на процеси професійної соціалізації, самоусвідомлення та 

самоідентифікації працівників зазначеної професійної групи. 

Статтею 1 Закону України «Про державну податкову службу в 

Україні» було чітко визначено, що у складі  органів  державної  податкової  

служби  знаходяться відповідні  спеціальні  підрозділи  по  боротьбі   з   

податковими правопорушеннями (далі - податкова міліція). Водночас, стаття 

19 згаданого закону давала визначення складу податкової міліції та функціям 

які законодавчо покладені на податкову міліцію. Податкова міліція  

складається  із спеціальних підрозділів по боротьбі  з  податковими  

правопорушеннями,  що  діють  у   складі відповідних   органів  державної  

податкової  служби,  і  здійснює контроль  за  додержанням   податкового   

законодавства,   виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну     

та   охоронну функції [2]. 

Чітке законодавче визначення функцій податкової міліції 

(оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна     та   охоронна) дало 

можливість виокремити чіткі та зрозумілі завдання служби, спираючись на 

які законодавець визначив перелік та обсяг повноважень необхідних 

працівнику для виконання покладених на нього функцій. 

Поступове вдосконалення законодавства, що регулює діяльність 

органів податкової міліції давало надію, що процес належного законодавчого 

забезпечення сприятиме подоланню проблем професійної соціалізації. 
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Прийняття та введення в дію Податкового кодексу України, а також 

процес його постійного «вдосконалення» шляхом внесення змін та 

доповнень призвели до того, що Податковий кодекс було доповнено окремим 

розділом - Розділ XVIII-2. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ. У цьому розділі 

визначаються функції, завдання, структура податкової міліції, її 

повноваження та права. Водночас, зміни та доповнення до інших норм 

Податкового кодексу не лише не сприяють їх однозначному розумінню, але й 

не дають змоги працівникам податкової міліції опиратися на них як на базис 

професійної соціалізації.  

Наприклад, у першій редакції Податкового кодексу був відсутній 

розділ XVIII-2 , а стаття 41 чітко визначала які органи є контролюючими. 

Відповідно до цієї статті – контролюючими органами є: органи державної 

податкової служби та митні органи. Також, зазначена стаття містила 

застереження – Інші державні органи не мають права проводити перевірки 

своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, 

у тому числі на запит правоохоронних органів [3, с. 63]. 

Чинна редакція Податкового кодексу містить дещо змінену норму 

щодо контролюючих органів – Контролюючими органами є органи доходів і 

зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

єдиної державної податкової, державної митної політики в частині 

адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну 

податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію 

державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, 

а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі - центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику), його територіальні органи. 

 У складі контролюючих органів діють підрозділи податкової 

міліції [4]. 
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Таким чином, для молодого працівника податкової міліції процес 

професійної соціалізації може викликати труднощі когнітивного розуміння 

до якої структури та якого органу він має себе відносити. Виникають 

проблеми самоусвідомлення та самосприйняття  себе як представника певної 

професійної групи. 

При тому, що стаття 61 Податкового кодексу вносить когнітивний 

дисонанс в процес самоусвідомлення та намагання зрозуміти своє місце та 

роль в системі державних органів. Відповідно до норм закладених у цій 

статті – Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової 

міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати 

безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються 

контролюючими органами, та проводити перевірки суб'єктів 

підприємницької діяльності з питань оподаткування [4]. 

Таким чином, можемо констатувати, що в процесі професійної 

соціалізації працівників податкової міліції надважливу роль відіграють 

питання законодавчого та нормативного регулювання діяльності підрозділів 

податкової міліції.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ  

 

Сучасні умови реформування державної фіскальної служби України як 

основного органу наповнення державного бюджету вимагають якісно нового 

підходу до роботи з персоналом. Дана необхідність детермінована 

негативним ставленням населення до сплати податків та осіб, які її 

забезпечують. Звідси виникають особливі вимоги до співробітників, які 

повинні відрізнятися високими морально-психологічними, пізнавальними, 

комунікативними, мотиваційними властивостями.  

В останні роки значно зріс інтерес до питань, пов’язаних із успішною 

адаптацією співробітників в умовах професійного стресу, психологічним 

супроводом професійної діяльності, що відрізняється нестандартними 

умовами праці, підвищеною емоціогенністю, наявністю позаштатних 

ситуацій. У повній мірі до категорії осіб, які найбільш зазнають на собі 

негативний вплив, можна віднести працівників департаментів фіскальної 

служби України та структурних підрозділів податкової міліції. Останні 

несуть основний тягар по попередженню податкових злочинів і 

правопорушень, захисту економічних інтересів держави, тому їх професійна 

діяльність відрізняється підвищеним рівнем складності та ризиконебезпечності.  

Тож не виникає сумнівів у тому, що співробітники ДФС та підрозділів 

податкової міліції повинні окрім професійних володіти низкою психологічних 

знань, умінь, навичок, відповідно представлених і гарно розкритих у розвідках 

С.М. Богдан [1], Т.В. Грубі [3], С.І. Корсуна [4], Т.А. Ткачук [5], О.В. Чуйко 

[6] та ін.  
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 Проте практика психологічної підготовки висококваліфікованих 

фахівців зокрема податкової міліції демонструє дещо інші тенденції. Так, 

викладачам кафедри на підготовку висококваліфікованого фахівця із 

належно сформованим рівнем комунікативних якостей (спроможність 

привертати до себе людей, викликати в них почуття довіри; здатність до 

швидкого встановлення контактів із новими людьми; уміння швидко 

знаходити необхідний тон розмови, вигідну форму спілкування у залежності 

від психологічного стану та індивідуальних властивостей співрозмовника; 

уміння давати об’єктивну оцінку діям та вчинкам інших людей; здатність 

розумно поєднувати ділові та особистісні контакти; уміння співвідносити 

власні дії з діями інших осіб; уміння відстоювати власну точку зору), 

пізнавальних процесів (розвинена пам’ять на зовнішність та поведінку людини; 

спроможність чітко відтворювати інформацію у необхідний момент; здатність 

запам’ятовувати словесно-логічний матеріал, розташування об’єктів; уміння 

помічати незначні зміни; швидко переключати увагу з одного виду діяльності 

на інший; спроможність тривалий час зберігати стійку увагу, незважаючи на 

втому та сторонні подразники; здатність помічати зміни в оточуючій 

обстановці, свідомо не зосереджуючи на них увагу); інтелектуальні якості 

(уміння вибирати з великого обсягу інформації саме ту, що є необхідною для 

вирішення поставлених завдань; бачити декілька можливих шляхів вирішення 

завдань, вибирати з них найбільш ефективні, знаходити нові креативні 

рішення; виділяти низку головних взаємозв’язків, притаманних поставленій 

проблемі; приймати адекватне рішення в умовах дефіциту необхідної 

інформації та часу; спроможність розглядати проблему з різних позицій), 

емоційно-вольові якості (спроможність брати на себе відповідальність у 

складних ситуаціях; об’єктивно оцінювати власні досягнення, сили та 

можливості; наполегливість у подоланні труднощів, що виникають. 

урівноваженість та самовладання у конфліктних ситуаціях; емоційна стійкість 

при прийнятті відповідальних рішень) відводиться одна навчально дисципліна 

загальною кількістю – 108 годин у другому семестрі. На другому, третьому, 
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четвертому курсах навчальні дисципліни психологічного спрямування 

викладачами кафедри не забезпечуються. Проте аналіз навчального плану та 

навчальних посібників, за якими готують курсантів податкової міліції 

дозволяють стверджувати усвідомлення керівництвом факультету браку 

психологічних знань. Цю тезу можна підтвердити наявністю у навчальному 

плані випускової кафедри ОРД навчальної дисципліни «Психологія ОРД» та 

навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки 

України «Особиста безпека працівників державної податкової служби 

України» (2005), укладеного В.С. Гаркушою, В.О. Шамраєм [2], у якому 

досить об’ємно представлені розділи:  

1. Стрес у діяльності працівника податкової міліції 

2. Безпека працівників податкової служби в конфліктних ситуаціях 

3. Практичні рекомендації по спілкуванню співробітників з різними 

категоріями осіб. 

Проаналізувавши створену ситуацію, а також ураховуючи той факт, що 

остаточна адаптація курсантів до умов несення служби та навчання на 

факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції НУДПСУ відбувається лише на третьому 

курсі (за результатами досліджень самих курсантів), можна зробити наголос 

на необхідності психологічного супроводу курсантів. Проте це питання 

швидше стосується оптимізації роботи відділу з виховної та соціально-

психологічної роботи факультету, а також інституту кураторства.  

Завданнями ж кафедри залишається якісна фахова підготовка під час 

організації навчального процесу у межах навчальної дисципліни «Психологія 

та конфліктологія». Нам видалося актуальним дослідити думку курсантів 

щодо значення для них особисто та майбутньої професії зокрема 

психологічних знань. Результати анонімного анкетування, у якому взяло 

участь 117 курсантів першого і 142 другого курсів мало таку статистику. 

На перше питання: «Чи можливе ефективне виконання професійної 

діяльності правознавця без поглиблених знань із психології» 
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34 % так 

56% ні 

10% важко відповісти 

На друге питання: «Чи потрібні Вам особисто знання з психології для 

майбутнього життя чи професійного кар’єрного росту» 

34% так 

46% потрібні в певній мірі 

20% потрібні в незначній мірі 

0% зовсім не потрібні 

На третє питання: «Наскільки влаштовує Вас обсяг матеріалу, який Ви 

отримуєте під час вивчення навчальної дисципліни «Психологія»» 

47% варто збільшити обсяг навчальної дисципліни і вивчати її більш 

ґрунтовно 

53% достатньо того, що викладається 

На четверте питання: «Якби була можливість обрати навчання за 

поглибленою програмою чи програмою з поглибленим вивченням психології 

(із відповідним зазначенням у дипломі), яку б програму Ви обрали» 

53% навчання за звичайною програмою 

47% навчання за програмою з поглибленим вивченням психології (із 

відповідним зазначенням у дипломі) 

На це ж питання нас цікавила точка зору курсантів першого курсу як 

таких, що нещодавно були абітурієнтами і робили вибір навчального закладу. 

Маємо такі відповіді: 

51% навчання за звичайною програмою 

49% навчання за програмою з поглибленим вивченням психології (із 

відповідним зазначенням у дипломі) 

Як бачимо, всі відповіді коливаються в діапазоні 50/50, що суттєво 

аргументує усвідомлення важливості психологічних знань для 

життєдіяльності курсантів. Психологічна підготовка працівників податкової 

міліції повинна розглядатися не як бажаний додаток до його професійних 
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якостей, а як обов’язкова складова професіоналізму. На нашу думку, 

починаючи з наступного навчального року доцільно було б сформувати 

навчальний взвод із поглибленим вивченням психології і внести до 

навчального плану дисципліни: «Загальна психологію» (2 курс), «Юридична 

психологію» (3 курс), Конфліктологія (4 курс).  

Відбір у взвод із поглибленим вивчення психології формувати на 

основі заяв бажаючих під час вступної кампанії та з урахуванням результатів 

тестування, що визначають рівень вербального інтелекту. Проте останнє 

питання варто віднести до перспектив подальших наукових розвідок. 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ВЗАЄМОДІЇ З 

СУЧАСНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ 

Проблема готовності до взаємодії з викликами ускладнюється тим, що 

вступивши в епоху постмодерну, епоху з необмеженим інформаційним 

ресурсом, людство накопичує масу стереотипів, невідповідностей знань та 

сенсів, що заважає визначити вірну модель взаємодії з новими викликами. 

Виникає низка проблем, які очікують розв’язати в практиці підготовки 

особистості в системі освіти.   Нове бачення освіти пов’язують з мисленням. 

Мислення стає ціллю та засобом освіти. Серед відомих «футурологів освіти» 

–  Едвін Тоффлер, Брюс Стерлінг, Іван Илліч Ясухіро Накасонэ, Мічіо Каку. 

Останньому належить прогноз про моделі освіти, де її майбутнє пов’язане з 

критичним мисленням. 

Критичне мислення створює конструює семантичний простір, який оперує 

поняттями, знаковими системами, сигналами, що дозволяють орієнтуватись у 

насиченому розмаїтті фактів, сценаріїв, чуток, здогадок симулякрової 

природи [1].  

      Необхідність розвитку критичного мислення повʼязана з наявністю 

загальнопоширеною тенденцією маніпулювати свідомістю людини як 

покупця, виборця, працівника тощо. Акцентуючи увагу на цій проблемі вона 

зазначає необхідність виховання навичок критичного мислення як стратегії 

освіти. У своїй фундаментальній праці «Психологія критичного мислення» 

вона резюмує, що в більшості національних освітніх системах існує 
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зневажливе ставлення до розвитку критичного мислення, де хибна практика 

виявляється у стримуванні активізації учнів/студентів до самостійності 

суджень та умовиводів [4].   

Українську освіту значно збіднює те, що стратегія критичного мислення 

розглядається тільки з позицій наукового мислення [3]. Українські події 

показали, що нехтування у розвитком критичного мислення на кожному з 

рівнів (загальному та предметному) є прорахунком системи освіти та 

виховання та всієї галузі соціально-політичних наук.    

Д. Халперн визначає, що при ігноруванні такої проблеми втрачається 

основний сенс освіти – розвиток здатності мислити з малих років. За 

дослідницьким проектом «Технології мультимедіа і розвиток особистості», 

який був представлено на 28-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 

«Освіта» – 14, пропонувались дві основні моделі представлення інформації у 

педагогічній діяльності: 

1. Метод лінійного представлення інформації 

2. Метод нелінійного представлення інформації. 

    Метод лінійного представлення інформації належить до традиційних 

технологій. У їх основі так звана «лінійної навігація», тобто представлення 

знань за принципом послідовності, від простого до складного, від малаго 

об’єму до великого.  Така технологія типова і її використання має просту 

методику: «за шаблоном» чи «за алгоритмом».  У такому випадку ситуація 

здається педагогічно контрольованою. Такий підхід доступний для 

пересічного педагога та середнього за підготовкою учня/студента.  

Метод нелінійного представлення інформації заснований на активності, 

відповідальності, самоорганізації. Прийоми активізації сприяють залученню 

до дискусії з великим об’ємом інформації, пошуку в ній аргументів, 

прикладів та інших переконливих  доведень.  У такому підході вибору 

значущої інформації виразно виявляється особиста позиція, комунікація, 

інтерактивність, перцептивність, критичність.  
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        Найпослідовніший дослідник критичного мислення, президент 

американської психологічної асоціації Даяна Халперн у п’ятому виданні 

своєї знаменитої праці «Thought and Knowledge: An Introduction to Critical 

Thinking» пише: «незважаючи на усі зміни в технології в минулих 30-х роках, 

необхідність думати критично не змінилася»; «навіть більше важливо тепер, 

коли кожен має легкий доступ до більшої інформації, .. і більшість з цієї 

інформації відхильна» [6, p. 15].  

  Д.Халперн пропонує таке визначення: «Критичне мислення – це 

використання когнітивної техніки або стратегій, які збільшують вірогідність 

отримання бажаного кінцевого результату» [4, с. 20].  Вона пропонує 

розглядати критичне мислення як спрямоване мисленням, яке націлене на 

отримання бажаного результату. Визначаючи місце докладання критичного 

мислення з позицій комп’ютерних технологій вона зазначає: «освіта, що 

розрахована на перспективу, повинна будуватися на основі двох нерозлучних 

принципів: уміння швидко орієнтуватися у нестримно зростаючому потоці 

інформації та знаходити потрібне, і уміння осмислити і застосувати отриману 

інформацію [4, с. 20]. Така направленість сучасної освіти ставить її в ряд 

глобальних стратегій сучасності, умовою для збереження її стабільності.   

Річард У. Поль виділяє афективні (9 позицій) і когнітивні стратегії. 

Останні складаються з макроздібностей (17 позицій) і мікронавичок (9 

позицій). З поглядів автора, саме вони становлять основу критичного 

мислення. В розвитку критичного мислення велике значення мають 

афективні стратегії. Саме вони – необхідна умова для налаштування на 

здійснення когнітивних стратегій [2,7].  

У свою чергу, Д. Халперн наводить наступні якості критично мислячої 

людини, які мають емоційне (афективне забарвлення) : 

1. Готовність до планування – установка на критичне мислення, 

послідовне планування кроків. 

2. Гнучкість – готовність розглядати альтернативні варіанти, 

толерантність до іншої точки зору. 
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3. Наполегливість – готовність взяти відповідальність за 

розвʼязування проблеми, яка вимагає напруження. 

4. Готовність виправляти власні помилки – прагнення до пошуку 

причин власних помилок, здатність  визнати свою стратегію та дії 

неефективними, відкинути їх при потребі і визначитись із новими, 

удосконалюючи власне мислення. 

5. Усвідомлення себе в процесі роздумів – рефлексія власного 

розумового процесу, спостереження за власними діями в процесі досягнення 

мети. 

6. Пошук компромісних рішень – уміння знаходити рішення, які 

могли б задовольнити.  [5, р.15-16].  

    Тим самим, критичне мислення слід розглядати як елемент інформаційної 

культури, де інформаційна культура є стратегічним розвитком особистості, 

яку вона має усвідомити в процесі взаємодії з інформацією.  

Отже, термін «критичне мислення» виводиться із реалій інформаційного 

простору. Як оцінна позиція, критичне мислення також передбачає оцінку 

розумового акту – процесу роздумів, що привели до певних висновків, або 

тих чинників, які враховували при ухваленні рішення.  

З огляду на ці умовиводи,  критичне мислення – мислення, яке виявляє 

здатність діяти на основі принципів, що визначає його якість в оцінній, 

вольовій і рефлексивній здатності, мислення, визначає повні сенсу питання 

та знаходить підкріплюючі аргументи для визначення власної незалежної 

думки та демонстрації комунікативної компетентності взаємодіяти з 

інформацією на випередження її деструктивних впливів.  

Можна передбачити, що сприяння розвитку критичного мислення в 

процесі спільної діяльності з превенції інформаційної девіації має дати свої 

результати за умови відповідального ставлення до викликів, яке готує нам 

сучасна цивілізація. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИМВОЛІЧНОЇ 

РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 

 

Філософія науки стверджує, що будь-який дослідник діє відповідно до 

певної методології, яка охоплює різні рівні аналізу порушеної проблеми. У 

цьому контексті звернення до методології передбачає визначення передумов 

для обґрунтування цілісного й завершеного варіанту дослідження символу, 

як регулятора поведінки особистості. Функцією методологічного знання є 

внутрішня організація і регулювання процесу наукового пізнання предмету 

дослідження. Принципове значення має дослідження символу на різних 

рівнях методологічного аналізу. Більшість дослідників (В.П.Зінченко, 

С.Д.Смірнов, Є.Г.Юдін) поділяють думку про те, що структура методології 

науки за “вертикаллю” містить такі її рівні: 1) загальнофілософський; 2) 

загальнонаукових принципів і форм дослідження; 3) конкретно-наукової 

методології; 4) методики і техніки дослідження [1, c. 19]. 

За В.В.Рибалкою, методологічний простір має “горизонтальний вимір”, 

який представлено відповідною для кожного з окреслених рівнів сукупністю 

принципів, підходів, категорій, робочих понять, методів, технологій, тощо. 

Саме такий підхід мав на увазі В.М.Дружинін, коли зазначав, що в ієрархії 

етапів і рівнів психологічного дослідження можна виділити “принаймні п’ять 

рівнів: 1) методики; 2) методичного прийому; 3) методу (експеримент, 

спостереження, тощо); 4) організації дослідження; 5) методологічного 

підходу. Щоправда, поняття “метод” може застосовуватись до будь-якого з 

рівнів”. Як зазначає Г.П.Щедровицький, методологічне знання об’єднує різні 

рівні пізнання про предмет дослідження, проте має бути єдиним та цілісним, 
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незважаючи на всю свою внутрішню складність і різноманітність. 

І. Загальнофілософський рівень методології в своїй змістовній частині 

містить загальні принципи пізнання і категоріальний апарат науки в цілому. 

Філософська методологія пізнає загальні широкі властивості й 

співвіднесення явищ та виявляє себе у принципах побудови психологічного 

дослідження – фундаментальних положеннях, які обумовлюють наукову 

взаємодію психолога із психологічно змістовними явищами світу. 

Загальнонауковий рівень методології має міждисциплінарний характер, що 

дозволяє розглядати регулюючі властивості символу в різних формах прояву. 

Вищим рівнем філософської методології, яка визначає стратегії 

подальшого дослідження проблеми символічної регуляції поведінки 

особистості, слугує аналітико-синтетична логіка, що зумовлено, з одного 

боку, різнобічністю, багатозначністю та диференційованістю символічної 

сфери особистості, а з іншого – цілісною єдністю символу як універсального 

феномену, який у чуттєво-сприймаємій формі виражає, зберігає й транслює 

ідеї і цінності, які є основоположні для розвитку людини (О.Ф.Лосєв, 

В.В.Клименко). Аналітична філософія розглядається як філософська течія, 

що “об’єднує різні угруповання, напрямки і окремих філософів, які вбачають 

завдання філософії у аналізі природи символу з метою прояснення проблем, 

що традиційно вважаються філософськими” [2]. 

Істотне значення аналітико-синтетичному підходу надавав 

С.Л.Рубінштейн, зазначаючи, що “аналіз без синтезу хибний; спроби 

однобічного використання аналізу поза синтезом його частин призводять до 

механічного уявлення про ціле, як суму його частин. Так само неможливий і 

синтез без аналізу, оскільки синтез повинен відтворити в думці ціле в 

істотних взаємозв’язках його елементів, які виділяє аналіз”. 

Ретельний аналіз аналітико-синтетичної логіки як методології 

розуміння психічних форм та засад для конструювання інтерпретаційних 

моделей психічних явищ здійснено у дослідженні О.Б.Старовойтенко. На її 

думку, лише врахування цілісності та диференційованості психіки дає змогу 
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створити єдину методологію дослідження та інтерпретації психічних явищ. 

Вчена визначає низку методологічних прийомів аналітико-синтетичної 

логіки у вивченні різних психічних форм, у томі числі й символу. 

Філософи-аналітики переконані, що жодна фундаментальна проблема 

людського буття не може бути ані поставлена, ані вирішена без розгляду 

проблем символу, без врахування його ролі у житті людини, і суспільства. На 

думку Ж.Дерріди, проблема символу “ще ніколи не захоплювала такого 

глобального горизонту найрізноманітніших сфер досліджень, гетерогенних 

ресурсів, сфер різного і різноманітного”. У зв’язку з цим, у філософії 

виокремлюється в окрему галузь філософія символу. Оскільки наше 

дослідження стосується символу, як регулятора поведінки особистості то 

вибір філософської парадигми дослідження повинен ґрунтуватися і на 

методологічних засадах філософії символу. 

ІІ. Загальнонаукова методологія – містить теоретичні положення, які 

визначають основні напрями і шляхи здійснення наукових досліджень. 

Введене Т.Куном поняття “парадигми” окреслює наявність певних засад 

наукового дослідження, які забезпечуватимуть його цілісність та 

структурність. Як зазначають М.С.Гусельцева та О.Г.Асмолов “в сучасній 

загальнонауковій методології науки мають місце три парадигми – 

синергетична, постмодернізм і постнекласична раціональність”. В.С.Степін 

також зазначає та описує три загальнонаукові парадигми, до яких відносить: 

1) класичну раціональність; 2) некласичну раціональність; 4) постнекласичну 

раціональність. Визначаючи парадигму як певний рівень наукової рефлексії 

та стратегії наукового пізнання, В.С.Степін пише: “важливим є те, кожен із 

рівнів рефлексії і стратегій корелює з системними особливостями 

досліджуваних об’єктів виступаючи умовою їх ефективного осягнення 

(простих систем як домінуючих об’єктів в класичній науці, складних 

саморегуюючий систем – в некласичній, складних, що саморозвиваються – у 

постнекласичній)”. Сутність постнекласицизму в тому, що він центрований 

на розв’язанні проблеми саморозвитку, що притаманний 
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“людинорозмірним”, відкритим (що самоорганізовуються) системам. Саме це 

положення і визначає вибір парадигми постнекласичного раціоналізму в 

дослідженні символу, як системи, що має здатність до саморозвитку та 

регуляції поведінки особистості. 

Отже, істотного значення у даній парадигмі набуває дослідження 

символу як складної системи, яка наділена регулюючими властивостями. 

При цьому, як зазначають М.К.Мамардашвілі і О.М.П’ятигорський символ 

“мислиться людиною як репрезентація не предметів і подій, а свідомих 

посилок і результатів свідомості”. В парадигмі постнекласичної 

раціональності символ виступає як “знакоподібне регулююче утворення”, що 

дозволяє йому використовувати матеріально організовані ситуації 

(мовленнєві вираження: жести, проксеміку) в якості носіїв інформації, що 

регулюють взаємовідношення в системі “людина-людина” [3, с. 99].  

Співвідносячи символи з розумінням й подекуди оперуючи символом 

як “знаком” ми передбачатимемо не реконструкцію денотата цього знаку, а 

реконструкцію суб’єктивної ситуації породження, як денотата, так і знаку, 

тобто ситуацію розуміння. З позиції М.К.Мамардашвілі розуміння символу 

як регулятора поведінки особистості є результатом того, що “Я” виявляється 

в ситуації його розуміння [3, c. 100]. 

У загальнофілософському розумінні символічна система розглядається 

як “об’єднання певної розмаїтості в єдине ціле й чітке розчленування цілого, 

елементи якого по відношенню до цілого та інших частин займають 

відповідні їм місця”; “сукупність елементів, які знаходяться у відношеннях і 

зв’язках між собою і утворюють певну цілісність, єдність”; “певним чином 

організовані або взаємопов’язані речі (знаки, символи, сигнали, метафори, 

смисли)”. 

Сутність застосування системного підходу в дослідженні символічної 

регуляції поведінки полягає у реалізації вимог загальної теорії систем, згідно 

з якою кожний об’єкт у процесі його дослідження повинен розглядатися як 

велика і складна система, і одночасно, як елемент більш загальної системи. 
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Відтак, системний підхід в психології орієнтує вивчення психіки як системи, 

тобто як певної цілісності, до якої входять у певних зв’язках і відношеннях 

окремі елементи, що дозволяє “інтегрувати і систематизувати накопичені 

знання, знаходити інваріанти психологічних описів”. Таким чином, у 

психології символічна система є дещо цілісне, багаторівневе, що має 

структуру, взаємопов’язані підсистеми (елементи), необхідну кількість 

прямих і зворотних зв’язків. Л.С.Виготський характеризує символічну 

систему як “утворення, яке неможливо розкласти, кожний із компонентів 

якого функціонує і перетворюється лише у зв’язку з іншим; сама зміна їх 

зв’язків і кожного компонента всередині системи регулює процес її 

розвитку”. Виявляючись всередині знакових систем людини, символи 

“переводять людину” із ситуації розуміння в ситуацію знання (тобто 

ситуацію активно діючого автоматичного режиму нашого індивідуального 

психічного механізму) (М.К.Мамардашвілі і О.М.П’ятигорський). 

Застосування системного підходу в антропоцентричній парадигмі 

обов’язково передбачає моделювання певних об’єктів, які не можуть бути 

представлені фізично. Система характеризується тим, що може бути 

спроектована і змодельована. Аналіз та зіставлення методик побудови та 

аналізу системи різних дослідників (Е.Квейд, Ю.М.Лотман, С.Оптнер, С.Янг) 

показує, що в них усіх у тій чи іншій формі представлений етап моделювання 

системи. Виділення елементів цілого та його структури становить основу 

моделювання як загальнонаукового підходу, в чому й виявляється логіка 

обраних нами методологічних засад – від постнекласичної парадигми – до 

системного підходу, що призводить до моделювання системи символічної 

регуляції поведінки особистості. 

Отже, дослідження психологічних основ організації символічної 

регуляції поведінки особистості здійснюється в межах загальнонаукової 

парадигми постнекласичного раціоналізму та ґрунтується на системному й 

моделюючому підходах. Це дозволяє розглядати символ як: а) метод 

орієнтації та розуміння ще не засвоєного; б) спосіб перетворення 
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неусвідомлюваного на надбання мислення, почуттів та уяви; план, проект і 

програму, що задаються людині, для регулювання рухами думки, почуттів та 

уяви і діями (В.В.Клименко) і передбачити, що теоретична і емпірична 

модель символічної регуляції буде адекватно відображати психічну 

реальність. 

ІІІ. Конкретно-наукова методологія є сукупністю методів, принципів та 

підходів, що застосовуються в науці. В дослідженні психіки вітчизняна 

психологія послідовно реалізує загальнофілософський принцип детермінізму 

і на цій основі формує систему основоположних підходів та принципів 

психологічної науки, що визначають її предмет, методи і перспективну 

програму досліджень. Існування методологічних підходів забезпечує 

багатовимірне вивчення об’єкта дослідження. До найбільш значимих 

належать: поведінковий підхід, діяльнісний підхід (О.М.Леонтьєв) та 

генетичний підходи (С.Л.Рубінштейн, Т.В.Корнілова, С.Д.Максименко). 

Поведінка – одне найбільш широких понять, що характеризує 

взаємодію живих істот з оточуючим середовищем, опосередкована їх 

зовнішньою руховою й внутрішньою психічною активністю. Роль символу, 

як регулятора поведінки особистості обумовлюється тим, що сучасна людина 

отримує більшість своїх знань щодо подій і предметів не стикаючись з ними 

напряму в своєму безпосередньому життєвому світі, а шляхом 

опосередкованого сприйняття різних повідомлень, які містять в собі 

символи. Отримуючи повідомлення, людина одночасно отримує й закладені 

в ньому моделі поведінки. В цьому відношенні, як зазначають 

М.К.Мамардашвілі і О.М.П’ятигорський символ є “мовою психіки” [3, c. 

145]. “Символ позначає умови свідомості не як структуру, яку можна 

проаналізувати логічно…, а як множинність інтерпретацій змісту, що 

символізується”, – пише О.М.П’ятигорський [3, с. 147]. “Стверджуючи, що 

множинність інтерпретації є способом існування символу, ми тим самим 

фактично стверджуємо, що дещо буттєве в тій мірі, в якій воно 

символізовано, не завершено” [3, c. 148]. В питанні регуляції поведінки 
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символом важлива роль відводиться його розумінню. “Коли ми не розуміємо 

символ, ми не розуміємо того, що насправді є, а не те, чого немає… символ 

передбачає подію, а все що відбувається здійснюється на безлічі фактів, які 

взаємно доповнюють “договорюють” або “виговорюють” один одного” [3, с. 

151]. 

Як система складних актів поведінка особистості регулюється на 

різних рівнях: біохімічному, біофізичному, інформаційному, символічному 

(М.О.Бернштейн, Л.Ф.Чертов, А.І.Шинкарюк). Дослідження символічного 

рівня обумовлено тим, що він є провідним в поведінці особистості. 

Символічний рівень регуляції дозволяє досліднику здійснювати найбільш 

конструктивний інформаційний обмін, дає можливість пристосовуватись до 

життєвого середовища, користуватися чужим досвідом, збагачуючи свій. 

Символічна регуляція поведінки є вищою формою взаємодії з 

оточуючим світом, яка містить в собі активний, свідомий, цілеспрямований 

характер й пов’язана з мисленням, мовленням, морально-етичними нормами і 

правилами. Все це дає можливість людині бути істотою духовною і 

бездуховною, етичною і неетичною, миролюбною і агресивною, творити і 

руйнувати своє життєве середовище, адаптуватися і адаптувати [4]. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Соціальну потребу суспільства у військовому захисті задовольняють 

збройні сили, що особливо актуально в сучасних умовах. Цим обумовлена 

необхідність військової праці як суспільно-значущої та соціально необхідної 

діяльності певної частини дорослого населення. Задоволення потреби в 

безпеці кожної людини окремо і суспільства в цілому є кінцевим результатом 

військової діяльності [1, c. 12]. 

Проблема адаптації людини, і особливо до умов військової діяльності, 

є важливою і в теоретичному, і в прикладному аспекті. Немає сумніву, що такі 

питання, як забезпечення праці в особливих умовах життєдіяльності, 

формування нових екологічних відносин в такому середовищі, де в звичайну 

картину втручаються фактори, пов’язані з використанням військової техніки, 

розвитком та мобілізацією захисту організму, компенсацією порушених 

зв’язків у результаті дії несприятливих факторів і, нарешті, передбачення, 

прогноз боєздатності людини, неможливо вирішити без знання природи та 

механізмів адаптаційних процесів [2, c. 191]. 

Діяльність людини має завжди суспільний характер, і її цільова 

спрямованість, що особливо яскраво видно з прикладу діяльності 

ваійськовослужбовців, може різко відрізнятись від цільової спрямованості 

біологічних захисних реакцій. Виникає ситуація, коли з’являються два прямо 

протилежні адаптаційні завдання, що спричиняє виникнення протиріччя між 

людиною як біологічною структурою і як членом суспільства, який здійснює 

суспільно значиму діяльність. 

Аналіз літературних джерел дозволяє говорити про велику кількість 
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підходів, пов’язаних з особливостями соціально-психологічної адаптації 

людини до умов військової діяльності. 

Соціально-психологічну адаптацію людини до умов військової 

діяльності вчені розглядають як процес фізичних, соціально-психологічних 

або організаційних змін у специфічно-груповій поведінці, соціальних 

відносинах та культурі поведінки. 

Кінцевим результатом цього процесу повинно бути досягнення 

гармонійного стану між окремим військовослужбовцем і військовим колективом, 

що дасть змогу говорити про успішне здійснення адаптаційних процесів. 

Аналізуючи джерела української та зарубіжної психологічної 

літератури, можна дійти висновку, що соціально-психологічну адаптацію 

розуміють як результат процесу змін соціальних, соціально-психологічних, 

морально-психологічних, економічних і демографічних відносин між людьми 

та пристосування їх до соціального середовища. Як специфічні особливості 

соціально-психологічної адаптації зазначають такі: 

активна участь свідомості; 

вплив діяльності людини на середовище; 

активна зміна людиною результатів своєї соціальної адаптації 

відповідно до соціальних умов буття. 

Розглядаючи основні підходи, класифікації щодо розкриття змісту 

соціально-психологічної адаптації особистості, не можна не погодитись з 

тим, що ряд адаптаційних процесів в інтегрованій формі позначається на 

поведінці людини. З метою більш змістовного розкриття теми нашого 

дослідження розглянемо одну з важливих форм поведінкової адаптації – 

військово-професійну адаптацію миротворців. 

Зокрема, К. К. Платонов військово-професійну адаптацію розглядає 

як процес соціального, психологічного, психофізіологічного та 

біологічного пристосування людини до виконання бойових завдань в 

особливих умовах діяльності. 

Реакції поведінкової адаптації військовослужбовців в особливих 
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умовах М. М. Дорошенко пропонує ділити на чотири класи. 

До першого класу належать форми поведінки, спрямовані на збереження 

психофізіологічних особливостей індивіду за рахунок зниження активності або 

звуження простору і часу, в якому структурується поведінка миротворця. 

Другий клас включає шляхи пошуку умов, яким надається перевага. 

Наприклад, пошук дій, яким надається перевага, пошук середовища для 

тимчасового перебування, в якому відсутні або слабо виражені фактори адаптації. 

Реакції перших двох класів не потребують формування нових 

поведінкових програм, втручання в характеристики регулювання за рахунок 

мінімізації вимог до цього регулювання. Завдяки таким властивостям вони 

забезпечують захист організму в період, коли руйнується стара структура 

регулювання, але ще не сформована нова. 

До третього класу належать соціально обумовлені форми поведінки, а 

саме: реакції формування навичок, головним чином в її основній частині – 

програмі поведінки.  

Четвертий клас реакцій включає форми поведінки, обумовлені 

впливом ряду характеристик структури особистості миротворця на 

особливості його поведінки. Найбільш важлива роль у формуванні реакцій 

цього класу належить перебудові мотивації, тобто зміні питомої ваги різних 

мотивів та формуванню у військовослужбовців нової мотивації. 

На думку вищезазначених вчених, у процесі адаптації виділяються 

такі категорії: 

в одних переважають вегетативні зміни, що призводять до зниження 

ролі поведінкових реакцій; 

у інших – виражені поведінкові реакції адаптації, що дозволяє 

послабити вегетативний компонент. 

Механізми адаптації та межі адаптивних можливостей військових 

спеціалістів різних видів (родів) військ до цього часу глибоко майже не 

вивчались. Отже, розглянемо основні фізіологічні аспекти адаптації людини 

до умов військової діяльності. 
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Фізіологічні реакції військових спеціалістів під час професійної 

діяльності спрямовані на врівноваження організму зі специфічними умовами 

життєдіяльності, здатності організму перебудовуватись, настроюватись на 

новий адекватний рівень функціонування. Саме пластичність, швидкість 

адаптації, її повнота та стійкість визначають здоров’я та працездатність 

військовослужбовця й залежать від конституційних особливостей організму, 

тренованості, фізіологічних резервів. 

Разом з тим відомо, що морфологічні особливості людини спрямовані 

на тривалий еволюційний період й неспроможні змінюватись з такою 

швидкістю, як змінюються умови праці та навколишнє середовище. 

Невідповідність у часі між цими процесами приводить до виникнення 

дезадапційних розладів з проявами передпатологічних та патологічних 

порушень в організмі військовослужбовця. Якщо при адаптації активно 

включаються фізіологічні пристосовні механізми, то при компенсації вони 

виснажуються і функціонування організму відбувається, як правило, на 

препатологічному і навіть патологічному рівні. Такий стан 

військовослужбовця може призвести до розвитку перевтомлення, значного 

зниження ефективності та безпеки діяльності й подальшого розвитку та 

виникнення захворювань. 

Розподіл військовослужбовців на різні типи за здатністю адаптуватись 

до інтенсивності та швидкості навантажень має конституційно-генетичну 

зумовленість. Так, В. П. Казначеєв стверджує, що “спринтери” мають високу 

адаптованість переважно до короткочасних, але високих навантажень і менш 

спроможні витримувати тривале напруження. “Стаєри” добре зносять 

тривалу, але менш інтенсивну дію факторів середовища і менш стійкі до 

умов з вираженими, але короткочасними навантаженнями.  

Відомо, що адаптаційні зміни є для організму універсальними і їх 

перебіг відбувається за єдиною схемою. Чим більш стійкий рівень активності 

механізмів регуляції, які забезпечують нормальну життєдіяльність організму, 

тим досконаліша їх адаптація. Тривалість дії несприятливих факторів або 
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різко перемінне середовище можуть призвести до значного напруження 

механізмів адаптації. Однак підкреслимо, що адаптація військових 

спеціалістів здійснюється завжди не до якогось одного, а до комплексу 

факторів, і тому захисно-пристосовні механізми відрізняються великою 

складністю і в повній мірі не вивчені. 

Отже, для оптимізації адаптації організму військових спеціалістів до 

особливих умов діяльності, профілактики у них дезадаптаційних розладів 

необхідно запроваджувати методи підвищення неспецифічної резистентності 

організму. До таких методів належать: раціональний режим праці та 

відпочинку, фізичні вправи, загартування, гіпоксичне тренування, водні 

процедури, ультрафіолетові опромінення, біологічні стимулятори тощо 

[2, c. 196]. 

За даними О. Р. Охременко, адаптація організму військовослужбовців 

до дії факторів навколишнього середовища є постійною подією звичайної 

життєдіяльності. При цьому адаптація може здійснюватись різними 

шляхами, приміром, у формі: 

неспецифічних реакцій адаптації організму в цілому; 

неспецифічних реакцій нервової системи; 

впливу специфічних реакцій організму в цілому на трудову 

діяльність; 

неспецифічних реакцій на аналізаторному і біохімічному 

(енергетичному) рівнях[2, c. 196]. 

Сучасна бойова техніка та озброєння пред’являє якісно нові вимоги до 

фізіологічних, психофізичних і психічних функцій військового фахівця. 

Військова діяльність вимагає швидкої адаптації спеціалістів до специфічної 

військово-професійної діяльності й тих умов, в яких вона відбувається. Вся 

діяльність військових спеціалістів пов’язана з навчанням професійних 

навичок, знань, умінь і є за своєю суттю адаптивною. 

Тому слід вважати проблему адаптації військовослужбовців однією з 

провідних теоретичних та практичних основ психології діяльності в особливих 
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умовах. Саме в ній міститься ключ до вирішення конкретних психологічних та 

психофізіологічних завдань, пов’язаних із збереженням та підвищенням 

боєздатності людини в умовах впливу на неї факторів військової діяльності. 

Здатність організму до адаптації, її фізіологічні механізми та адаптивні 

можливості тісно пов’язані з еволюцією людини, цілеспрямованими змінами її 

функціональних систем. Адекватність адаптації (її успішність, повнота і 

стійкість) визначається діапазоном пристосовних та компенсаторних 

механізмів, рівнем фізіологічних резервів організму. 

Наявність резервних можливостей дозволяє людині зносити без 

негативних наслідків і при збереженні високої працездатності вплив таких 

важливих екстремальних факторів, які значно перевищують прийняті межі 

допустимих рівнів. Відомо, що добре фізично адаптовані військовослужбовці 

можуть зберігати працездатність протягом тривалого часу при вмісті кисню в 

повітрі до 16%, або вуглекислого газу – 2–3% (наприклад у танку, 

бронетранспортері тощо). Значна частка фізіологічних резервів за таких умов 

витрачається, що може призвести до несприятливих змін функцій організму. 

Матеріальними носіями фізіологічних резервів є механізми підтримки 

гомеостазу, переробки інформації й координації вегетативних та рухових актів, 

а виконавцями – відповідні органи та функціональні системи людини. 

Так, звичайні механізми регуляції фізіологічних функцій у процесі 

пристосування організму до незвичайних факторів зовнішнього середовища і 

для стабілізації змін внутрішнього середовища використовуються як резерви 

пристосування. При цьому функціональна діяльність органів та систем 

суттєво, багаторазово зростає. 

Поняття про фізіологічні реакції організму (ФРО) широке і охоплює 

фізіологічні та психофізіологічні можливості людини, котрі забезпечують 

адекватність адаптації (швидкість, повноту та стійкість). Хоч ФРО 

індивідуальні і в значній мірі визначаються конституційними та 

спадкоємними особливостями, вони можуть змінюватись під впливом умов 

праці та життя, тренування, виховання. Тому поряд з професійним відбором 
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спеціалістів з високим рівнем ФРО, систематична фізична і психологічна 

підготовка повинна бути невід’ємною частиною забезпечення адаптації до 

несприятливих умов та професійної діяльності. 

Адекватність адаптації до умов військової діяльності (її успішність, 

повнота і стійкість) визначається діапазоном пристосовних та 

компенсаторних механізмів, а наявність резервних можливостей організму 

військовослужбовців дозволяє їм зносити без негативних наслідків і при 

збереженні високої працездатності дії ряду екстремальних факторів, що 

значно перевищують загальноприйняті межі вкрай допустимих рівнів. 
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ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ 

ФАХІВЦІВ У ВВНЗ 

 

На успішність навчання у вищих військових навчальних закладах 

(ВВНЗ) впливають багато чинників: рівень патріотизму та моральності тих, 

хто навчається; матеріальний стан; стан здоров‘я; вік; сімейний стан; рівень 

підготовки перед вступом на навчання; володіння навичками самоорганізації, 

планування і контролю своєї діяльності; мотиви вибору ВВНЗ; адекватність 

уявлень про специфіку навчання; форма навчання (денна, заочна); досвід 

участі у бойових діях або миротворчих місіях, організація навчального 

процесу у ВВНЗ; матеріальна база ВВНЗ; рівень кваліфікації викладачів і 

підрозділів забезпечення; престижність ВВНЗ і, безумовно, індивідуальні 

психологічні особливості слухачів [2, 3, 4, 5, 9]. 

       У перебігу навчання можна побачити як одні слухачі (курсанти) багато 

та охоче працюють над оволодінням знаннями і професійною майстерністю, 

а труднощі, що виникають тільки додають їм енергії і бажання добитися 

поставленої мети, тоді як інші все роблять під натиском. При поясненні 

цього феномену найчастіше звертаються до таких індивідуально-

психологічних особливостей тих, хто навчається, як навчальна мотивація, що 

забезпечує сильні позитивні переживання при досягненні навчальної мети; 

рівень інтелекту (здатність засвоювати знання, уміння, навики та успішно 

застосовувати їх для вирішення завдань); креативність (здатність самому 

виробляти нові знання);  висока самооцінка, що приводить до формування 

високого рівня домагань тощо.  
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       Як психічне явище мотивація трактується по-різному. В одному випадку 

– як сукупність факторів, що підтримують і спрямовують (тобто визначають) 

поведінку, в іншому - як сукупність мотивів, у третьому – як спонукання, що 

викликає активність організму й визначає його спрямованість. Крім того, 

мотивація розглядається як процес психічної регуляції конкретної діяльності, 

як процес дії мотиву, як усвідомлена потреба та  як предмет потреби [1, 4]. 

В основі формування мотивів завжди лежать певні потреби, які є 

головною спонукальною силою поведінки, джерелом активності, основи для 

складної системи мотивації. Потреби й мотиви, що формуються на їхній 

основі, визначають відношення військовослужбовців до військової служби, 

зокрема до навчання у ВВНЗ. Мотиви пов’язані й зі спрямованістю 

особистості, тобто із сукупністю найважливіших цілей, які ставить людина в 

житті.  

Мотивацію навчання у ВВНЗ можна визначити як процес суб’єктивного 

перетворення особистістю умов і факторів соціального середовища в 

результаті усвідомлення й прийняття їхнього змісту й значущості в активні 

спонукальні сили, що лежать в основі мислення, поведінки, вчинків і 

навчальної діяльності. Зміст мотивації полягає в тому, щоб відшукати й 

знайти саме такі дії, які відповідають основній, закріпленій в житті установці 

особистості. 

Класифікації мотивів можуть бути різними залежно від цілей 

дослідження, підходу до розгляду питання тощо [6].  

Мотиви класифікують за різними підставами, наприклад, за групами. У 

першу групу входять мотиви, пов’язані з найважливішими сферами життя 

суспільства. Це можуть бути ідейні мотиви (зокрема, пов’язані з позицією 

особистості стосовно економіки), політичні (пов’язані із зовнішньою й 

внутрішньою політикою), військові, військово-політичні, моральні, естетичні 

тощо. 
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До другої групи відносять мотиви, пов’язані з діяльністю ( мотиви таких 

найважливіших видів діяльності, як суспільно-політична, професійна, 

навчально-пізнавальна, військово-професійна). 

За часом прояву можуть бути виділені мотиви постійні (діють у перебігу 

всього життя людини (наприклад, пов’язані із задоволенням природних 

потреб)), тривалі (діють у перебігу багатьох років (визначаються 

пізнавальною потребою особистості)) або такі, що короткочасно діють 

(протягом обмеженого інтервалу (визначаються прагненням до пізнання 

чогось нового)).  

За силою прояву мотиви розділяються на сильні (складають особливо 

діючу мотивацію), помірні (характеризуються середньою силою прояву), і 

слабкі (що здійснюють на діяльність малозначущий вплив). 

За широтою впливу мотиви поділяються на широкі соціальні 

(спрямовані на інтереси суспільства), середні групові, корпоративні 

(спрямовані на інтереси певної соціальної групи) і вузькоособистісні 

(спрямовані на інтереси конкретної особистості). 

За відношенням до особистості та її поведінки розрізняють мотивації: 

зовнішню й внутрішню. Зовнішня мотивація - конструкт для опису 

детермінації поведінки в тих ситуаціях, коли фактори, які її ініціюють і 

регулюють, перебувають поза особистістю або поза її поведінкою. Зовнішня 

мотивація, як правило, базується на нагородах, заохоченнях, покараннях або 

інших видах зовнішньої стимуляції, які ініціюють і спрямовують бажане або 

гальмують небажану поведінку. Внутрішня мотивація - конструкт, що описує 

такий тип детермінації поведінки, коли ініціюючі й регулюючі її фактори 

виникають зсередини особистісного “Я” і повністю перебувають всередині 

самої поведінки. Внутрішньомотивована діяльність не вимагає заохочень [4]. 

За спрямованості на успіх  (Д. Макклелланд, Д. Аткінсон, Х. Хекхаузен) 

розрізняють  мотиви досягнення успіху й уникання невдач. Люди, 

мотивовані на успіх, звичайно ставлять перед собою деяку позитивну мету, 

досягнення якої може бути однозначно розцінене як успіх; вони прагнуть 
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домагатися тільки успіхів і розраховують одержати схвалення за свої дії, 

проявляючи більшу наполегливість у досягненні мети, реалістичність в 

оцінці своїх можливостей, зібраність і зосередженість. Люди, мотивовані на 

уникання невдач, невпевнені, бояться критики, прагнуть до найбільш легкої 

або важкої роботи, мають завищену або занижену самооцінку, 

нереалістичний рівень домагань. [4, 10]. 

За результатами дослідження мотивації уникання невдачі, яке було 

проведено за допомогою методики Т.Елерса [8] на вибірці слухачів (N= 74) 

чоловічої статі, високий рівень даного виду мотивації  спостерігається у 42 % 

слухачів. Низький рівень спостерігається у 24% з загальної вибірки 

опитуваних, середній – у 34% (p< 0,01) опитуваних. Беззаперечно, значну 

роль у цьому відіграють, крім інших чинників, вікові особливості, термін 

перебування слухачів на військовій службі та досвід участі у бойових діях на 

сході України. Таким чином, мотивація слухачів є дуже різноманітною. 

           Одним з найважливіших чинників успішного навчання у ВВНЗ є 

характер навчальної мотивації, її енергетичний рівень і структура. Деякі 

автори ділять мотивацію навчальної діяльності на недостатню і позитивну, 

відносячи до останньої пізнавальні, професійні і навіть моральні мотиви. В 

такій інтерпретації виходить прямолінійний і майже однозначний зв’язок 

позитивної мотивації з успішністю навчання [4, 9]. При більш 

диференційованому аналізі мотивів навчальної діяльності виокремлюють 

спрямованість на отримання знань, на отримання фаху [7]. Слухачі 

(курсанти), які націлені на отримання знань, характеризуються високою 

регулярністю учбової діяльності, цілеспрямованістю, сильною волею тощо. 

Ті ж, хто спрямовані на отримання професії часто проявляють вибірковість, 

поділяючи навчальні дисципліни на “потрібні” і “не потрібні” для їх 

професійного становлення, що може позначатися на академічній успішності.  

          Природно, мотивація, рівень інтелекту, самооцінка та успіхи в 

попередній до навчання діяльності впливають на готовність слухача 

одержувати задоволення від навчання, інтенсивно працювати, відповідати на 
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виклики життя, не пасувати перед невдачами і добиватися соціально- 

значущих результатів.   

         Таким чином, розглянутий вплив мотивації на успішність навчання у 

ВВНЗ, роль і місце індивідуально-психологічних особливостей слухачів 

(курсантів) у мотивації до навчання допоможуть викладачам краще розуміти 

тих, хто навчається, знаходити з ним спільну мову при вирішенні важливих 

для обох сторін питань підвищення ефективності навчальної діяльності і 

рівня професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах 

(зокрема, за військовими фахами командного, технічного і соціально-

гуманітарного профілю).  
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУХАЧІВ ВВНЗ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Cучасні освітні реформи, які розпочались з оновлення вітчизняного 

законодавства, спрямовані в першу чергу на забезпечення якості вищої 

освіти, що ставиться у пряму залежність не лише від науково обґрунтованого 

та структурованого змісту, вдало дібраних технологій навчання, відповідного 

інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, але й від характеру 

управління освітнім процесом, належного контролю за навчально-

пізнавальною діяльністю студентів (курсантів, слухачів). останнє зумовлює 

актуальність порушеної проблеми, теоретичне і прикладне значення 

пропонованої розвідки для подальшого вдосконалення системи дидактичного 

контролю у ввнз. 

Мета статті – висвітлити теоретико-технологічні аспекти 

дидактичного контролю у ввнз, проаналізувати шляхи його оптимізації у 

системі забезпечення якості вищої військової освіти. 

У контексті компететнісного підходу якість вищої освіти вже не 

розглядається як сукупність набутих знань, умінь і навичок. вона 

перетворюється на показник здатності фахівця ефективно виконувати свої 

функціональні обов’язки, досягати оптимальних результатів у власній 

професійній діяльності на основі сформованих особистісних якостей, знань, 

умінь, навичок, способів діяльності, досвіду тощо. отже, ставлячи собі за 

мету підготувати компетентного, активного, успішного військового фахівця, 

маємо переглянути традиційні підходи до організації освітнього процесу, 

створити належні умови для цілеспрямованого набуття й удосконалення 
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таких особистісних, професійно важливих якостей, як самостійність, 

усвідомленість, критичність, наполегливість, відповідальність та ін. 

зіставлення очікуваних результатів професійної підготовки військових 

фахівців із сучасною практикою дозволяє виявити низку суперечностей, 

зокрема: 

– між упровадженням суб’єкт-суб’єктної моделі навчання у ввнз і низьким 

рівнем залучення слухачів до управління цим процесом; 

– між зростанням вимог щодо самостійності, продуктивності, творчості 

курсантів (слухачів) і збереженням провідної ролі викладача під час 

опанування освітнього змісту, надмірною регламентацією освітньої 

підготовки у ввнз і контрольних заходів за її результатами; 

– між компетентністним спрямуванням військово-педагогічного процесу і 

спрощеним розумінням компетентності як сукупності професійних знань, 

умінь, навичок; 

– між технологізацією освітнього процесу у вищій військовій школі, 

впровадженням активних технологій навчання та однобічністю, 

одноманітністю засобів діагностики курсантів (слухачів); 

– між формалізованим підходом до оцінювання академічної успішності 

курсантів (слухачів) і особистісною орієнтацією сучасної освіти, її 

спрямування на навчання протягом усього життя. 

Що спричинило появу визначених суперечностей і не дозволяє 

розв’язати існуючі проблеми? на підставі аналізу джерельної бази 

дослідження дійшли висновку про те, що цьому заважає застаріле уявлення 

про контроль як одну із функцій директивного управління, зведення його 

лише до діяльності викладача з перевірки та оцінювання рівня навчальної 

підготовки курсанта (слухача).  

Теоретичні засади порушеної проблеми визначено у працях А.Алексюка, 

А.Бабанського, В.Боднара, О.Дубасенюк, А.Кузьмінського, Т.Лукіної, 

О.Ляшенка, Н.Селезньової, О.Субетто, А.Хуторського, М.Фіцули, 

М.Ярмаченка та ін. різні аспекти підвищення якості вищої освіти, освітнього 
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моніторингу та рейтингового оцінювання висвітлюють у своїх публікаціях 

І.Зварич, М.Кісіль, К.Корсак, О.Котлярова, Дж.Рассел, О.Худяєв, Л.Фесенко, 

С.Шевченко, Ю.Якименко та ін. 

Аналіз останніх досліджень за проблемою дозволив виявити 

розходження як у розумінні ключового поняття «якість вищої освіти», так і в 

підходах до контролю та оцінювання якості навчально-виховного процесу. 

якість вищої освіти витлумачують як «збалансовану відповідність вищої 

освіти... різноманітним потребам, цілям, вимогам, нормам (стандартам), 

умовам» [5, с.11], «ряд системно-соціальних якостей і характеристик, які 

визначають відповідність системи освіти прийнятим вимогам, соціальним 

нормам, державним освітнім стандартам» [4, с.82]. проте в контексті 

запровадження компетентнісного підходу більш прийнятним вважаємо 

визначення якості вищої освіти як інтегрального показника сформованості 

особистості фахівця, що «характеризує її професійну компетентність, 

ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність 

задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, такі потреби 

суспільства» [3, с. 1016]. 

У сучасній педагогіці під контролем розуміють дидактичний засіб 

управління освітнім процесом, що застосовується з метою «забезпечення 

ефективності формування знань, умінь і навичок, використання їх на 

практиці, стимулювання навчальної діяльності студентів, формування у них 

прагнення до самоосвіти» [Error! Reference source not found., c.213-214]. 

особливо важливого значення набувають настанови системно, 

диференційовано підходити до проведення контрольних заходів в умовах 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу, уникати 

одноманітності видів і форм контролю, забезпечувати наступність у 

реалізації контрольних функцій. саме тому в сучасній вузівській практиці 

використовуються різноманітні види (вступний, поточний, тематичний або 

модульний, підсумковий, відтермінований) та форми контролю (усний і 
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письмовий, індивідуальний і фронтальний, комп’ютерний і безмашинний, 

самоконтроль, взаємоконтроль тощо).  

Концептуальним для нас є положення дидактики про тісний зв’язок 

контролю з іншими ланками навчально-виховного процесу (усвідомлення і 

конкретизація цілей навчання; конкретизація змісту навчання; планування 

засобів, відбір форм і методів навчання; дидактична взаємодія педагога та 

учнів; поточний контроль і самоконтроль; аналіз результатів певного етапу 

навчання, виявлення невирішених завдань), поступове ускладнення видів і 

форм контролю, вибір яких залежить від рівня самостійності тих, хто 

навчається. зокрема, у фундаментальній праці ю. бабанського «оптимізація 

процесу навчання (загальнодидактичний аспект)» встановлюється залежність 

інтенсивності застосування різноманітних методів навчання від вікових 

особливостей тих, хто навчається, наголошується на доцільності поступового 

зменшення поточного контролю і надання переваги наступним видам 

контролю [1, с.306].  

Форми контролю конкретизують обрані методи його організації у 

вузівській практиці викладання:  

– усне і письмове опитування. 

– індивідуальна і фронтальна бесіда з використанням контрольних запитань і 

завдань (вільна бесіда, бесіда на основі сформульованих слухачами запитань 

тощо). 

– комп’ютерне і безмашинне тестування та ін. 

При цьому мають урізноманітнюватись як власне методи контролю, так і 

види навчальної діяльності слухачів під час проведення контролю: 

– усні (письмові) відповіді на запитання, виконання завдань 

репродуктивного, частково-пошукового, дослідницького характеру; 

– постановка слухачами запитань лектору за щойно викладеним лекційним 

матеріалом; 

– підготовка простого (складного, цитатного) плану виступу за теоретичним 

питанням на семінарському занятті; 
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– написання стислих (розгорнутих) анотацій на рекомендовану до заняття 

джерельну базу; 

– повідомлення (виступ, доповідь, звіт) про виконану самостійну роботу; 

– розроблення ілюстративних матеріалів (схеми, таблиці, графіки, аудіо- 

відеоряд) до власного повідомлення (виступу, доповіді, звіту); 

– рецензування відповіді одногрупника; 

– взаємоперевірка та оцінювання тестових завдань з використанням ключів 

до тестів; 

– само- або взаємооцінювання слухачів на основі розроблених критеріїв і 

норм тощо. 

З переходом на кредитно-модульну технологію організації навчально-

виховного процесу у вітчизняних вишах активно запроваджується модульно-

рейтингова система оцінювання, сутність якої полягає у рейтингуванні 

студентів (курсантів, слухачів) з дисципліни за результатами їх досягнень у 

вивченні окремого модуля (сукупності модулів). принципова відмінність 

модульно-рейтингового оцінювання від традиційного його аналогу полягає, 

на нашу думку, не в оцінюванні характеру і якості засвоєння навчального 

змісту, а у визначенні особистісної позиції кожного окремого студента 

(курсанта, слухача) в загальному рейтингу академічної групи (факультету, 

інституту, університету), що складається на основі показників освітніх 

досягнень усіх без винятку субʼєктів навчально-пізнавальної діяльності [2].  

модульно-рейтингова система оцінювання ґрунтується на принципах 

відкритості, прозорості, змагальності, технологічності, критеріальності та 

відзначається певними перевагами у порівнянні із традиційною системою 

оцінювання: 

– охоплює всі напрями освітньої діяльності (навчально-пізнавальну, науково-

дослідницьку, професійно-практичну); 

– надає можливість тим, хто навчається, відстежувати і корегувати власну 

позицію в рейтингу; 
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– забезпечує високий рівень свідомості та відповідальності за результати 

освітньої діяльності, підвищує мотивацію, особистісну активність протягом 

усього періоду навчання; 

– сприяє демократизації освітнього процесу, запровадженню прозорих 

процедур визначення особистісних навчальних досягнень; 

– формує довіру до внутрішніх (інституційних) механізмів забезпечення 

якості вищої освіти (за умов достовірності даних рейтингу, їхньої 

доступності, прозорості обрахування результатів, постійного оновлення 

показників); 

– дозволяє рівномірно розподілити навчальне навантаження протягом 

семестру й уникнути перевантаження під час екзаменаційних сесій. 

– модульно-рейтингова система оцінювання спрямована на реалізацію низки 

важливих функцій: діагностичної, розвивальної, виховної, коригувальної, 

стимулюючої, контрольної.  

Технологічність модульно-рейтингової системи оцінювання полягає в 

тому, що вона передбачає цілеспрямоване, послідовне визначення рівня 

підготовки студентів (курсантів, слухачів) з кожного завершеного елемента 

дисципліни (модуля) або сукупності навчальних елементів дисципліни 

(змістового модуля). для цього з урахуванням специфіки дисципліни 

викладач розробляє критерії і норми оцінювання, проводить ранжування 

балів за кожним видом освітньої (навчально-пізнавальної, науково-

дослідницької) діяльності, готує різнорівневі запитання і завдання для 

проведення контрольних заходів. водночас забезпечується урізноманітнення 

форм контролю залежно від поставленої мети. наприклад, тестування, 

письмове опитування, термінологічний диктант тощо проводяться як поточні 

форми контролю з метою виявлення повноти засвоєння фактологічних знань; 

бесіда за контрольними запитаннями і завданнями передбачає з’ясування 

характеру осмислення навчального змісту; контрольна модульна робота 

проводиться з метою комплексної перевірки знань і вмінь за окремим 

модулем навчальної дисципліни.  
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До останнього часу не вироблено єдиного підходу щодо встановлення 

кількісних нормативів складання різних видів контролю та їх ранжування. 

чинний наказ мон україни № 48 від 23.01.2004 р. встановлює співвідношення 

різних оціночних шкал (ects, національної) з рекомендованою бальною 

шкалою внз. не випадково виші розробляють власні положення про 

оцінювання студентів, визначають свої норми оцінювання. розроблення 

критеріїв і норм оцінювання з кожної окремої дисципліни перекладається на 

викладача. 

Вибір виду і форми проведення контрольного заходу залежить від мети 

вивчення навчальної дисципліни, рівня підготовки слухачів, академічних 

традицій ввнз тощо. при цьому розвивальний і виховний потенціал контролю 

реалізується шляхом урізноманітнення його видів і форм. не випадково у 

вузівській практиці викладання одночасно із традиційними контрольними 

заходами (заліки, іспити) використовуються колоквіуми, презентації 

(захисти) творчих проектів, диспути, ділові ігри та ін. 

На підставі вищевикладеного дійшли таких висновків: 

– у системі вузівського викладання контроль має відігравати допоміжну роль 

і забезпечувати продуктивність навчально-пізнавальної діяльності слухачів, 

стимулювати їхню активність, самостійність і відповідальність за результати 

власної професійної підготовки; 

– застосування модульно-рейтингової системи оцінювання передбачає 

охоплення всіх напрямів освітньої діяльності слухачів, єдність основних 

видів і форм контролю за її організацією; 

– пріоритетного значення для сучасної теорії і практики вузівського 

викладання набувають питання щодо врізноманітнення контрольних заходів, 

оптимального співвідношення методів контролю і самоконтролю. 

– у вирішенні окреслених питань убачаємо перспективи подальшого 

розроблення порушеної проблеми. 
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ТЕОРЕТИКО-СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА КУРСАНТІВ 

ВИЩИХ НАВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Науковий інтерес до компетентності у сфері професійної діяльності 

пов'язаний з появою науки управління в межах якої виник і набув розвитку 

напрямок професійного управління персоналом. Тому, загальнотеоретична 

актуальність дослідження теми соціальної компетентності студентів та 

курсантів ґрунтується на змінах соціально-політичних та економічних умов, 

а відповідно і зміні ролі міліції, як важливого інструменту громадянського 

суспільства з одного боку та збільшення вимог громадськості до 

правоохоронної сфери, з іншого. 

Сьогодні домінує ідея неможливості підготовки повноцінного фахівця 

в рамках лише навчального процесу. Усе більшого значення набувають 

дослідження соціалізаційних механізмів, що функціонують у відомчих 

закладах освіти, та забезпечують формування моральних, етичних, 

соціокультурних основ особистості майбутнього фахівця, його здатності 

вирішувати не тільки професійні завдання, а й ефективно взаємодіяти з 

оточенням, бути компетентним при вирішенні життєвих ситуацій, ефективно 

інтегруватися у суспільство по завершенню навчання. У вищому 

навчальному закладі така діяльність представлена у рамках виховного 

процесу, при цьому важливо, щоб студент чи курсант був активним 

суб’єктом його планування, організації, участі й оцінки. 
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Поняття «компетентність» як розвиток і самовдосконалення 

особистості у процесі професійної діяльності розглядали А. Богуш, 

Ю. Ємельянов, Ю. Жуков, О. Куліш, С. Максименко, В. Маслов, В. Погрібна, 

Є. Руденський, Л. Столяренко та ін.; як характеристику особистісних якостей 

Н. Гусак, Дж. Кондр, Дж. Равен, О. Тонконога, Р. Чубук та ін.; як обізнаність 

О. Сліпушко, В. Тюріна та ін.; як знання, вміння та навички Н. Завіниченко, 

М. Заброцький, І. Зимня, О. Овчарук, Л. Орбан-Лембрик, В. Черевко та ін. 

Аналіз наукової літератури з питання соціальної компетентності дає 

право стверджувати, що проблемі дослідження соціальної компетентності 

студентів та курсантів не приділялось уваги в науковій літературі. Усі згадані 

дослідження відображають сучасні уявлення про загальні закономірності й 

особливості питання соціальної компетентності, які відбуваються в різні 

часові проміжки, у різних суспільствах й соціально-демографічних та вікових 

групах. Водночас, на загальному фоні проблематики соціальної 

компетентності відчувається відсутність досліджень, де об’єктом є, 

наприклад, курсантська молодь, а предметом – соціалізаційний процес в 

такій специфічній сфері, як виховна діяльність, хоча специфіка міліцейської 

служби і навчання дають право стверджувати про специфічність, як вимог 

суспільства до сформованої соціальної компетентності правоохоронця, так і 

характеру розвитку соціальної компетентності в даних умовах. 

Метою статті є концептуалізація теоретико-соціологічної моделі 

процесу формування соціальної компетентності студентів та курсантів 

вищих навальних закладів. 

З розвитком суспільних та гуманітарних наук з’явилося багато 

допоміжних наукових галузей: «соціологія управління», «соціологія 

організацій», «соціологія влади», «соціологія праці»; та теорій: «теорія 

соціальної адаптації», «теорія соціалізації», «теорія лідерства», «теорія 

особистості», «теорія соціальних ролей»; прикладні концепції так званого 

«ситуаційного підходу», «життєвого успіху», «ефективного менеджменту» та 
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багато інших, що склали теоретико-методологічну базу у визначенні та 

дослідженні поняття компетентності. 

 Поняття соціальної компетентності є інтегративною характеристикою, 

синтезом двох слів: «компетентність» – досконале володіння знаннями, 

вміннями, навичками і «соціальна», що характеризує саму компетентність і 

межі її прояву. Синтез двох понять дає нам уявлення про «соціальну 

компетентність» як про здатність особистості ефективно існувати, діяти і 

взаємодіяти з оточуючим соціальним середовищем, наявність соціального 

авторитету, певних рівнів розвитку соціальної компетентності, а відповідно 

розкриває її зміст і структуру. 

Багатозначність пояснень понять «соціальний» і «компетентність» 

породжує чисельність тлумачень поняття «соціальної компетентності» 

різними дослідниками. Соціальна компетентність в філософській, 

соціологічній, психолого-педагогічній літературі розглядається у різних 

проекціях. Так, психологи (Д. Кун, В. Слот, Х. Спанярд, та ін.) роблять 

акцент на психологічних особливостях індивіда; педагоги (Д. Єгоров, 

В. Масленнікова, В. Цвєтков, С. Бахтєєва, О. Гиндина та ін.) – на 

міжособистісну взаємодію та відповідальність; соціологи (Е. Гіденс, 

Е. Ісламгалієв, Е. Прямікова та ін.) підкреслюють можливість впливу на 

широкий соціум; філософи (Н. Беденко, Л. Шабатура, та ін.) виділяють в 

розумінні соціальної компетентності – адекватність стосовно соціальної 

дійсності. 

У структурі компетентності людини А.К. Маркова визначає соціальну 

компетентність, що вимагає оволодіння спільною (колективною, груповою) 

діяльністю, співпрацею, прийомами міжособистісного спілкування, 

соціальної відповідальності за результати своєї діяльності [7]. 

А. Шелтен виділяє соціальну компетентність як одну із трьох ключових 

компетностей особистості і визначає її як здатність орієнтуватися в 

соціально-економічних умовах регіону, взаємодіяти з людьми різних 

соціально-професійних груп, етнічної і релігійної приналежності [2]. 
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Соціальна компетентність, відповідає за конструювання особистістю 

соціальних стосунків усіх рівнів, починаючи з родини та закінчуючи 

політикою. Соціальна компетентність є набором альтернативних складових, 

необхідних для реалізації своїх цілей в суспільстві, частково перевірених на 

власному досвіді. 

Для розуміння соціальної компетентності необхідно з’ясувати поняття 

«особистість» та «соціальне середовище». Досліджуючи протиріччя між 

людиною і середовищем та поміж внутрішньо суб’єктними і психічними 

структурами Е.О. Клімов виділяє наступні дисбаланси: 

1) протиріччя між особливостями даного професіонала і соціальним 

середовищем; 

2) протиріччя в структурі професіонала як суб’єкта: 

(а) в структурі компетентностей, поміж спеціальною, односторонньою 

особистісною компетентністю і соціальною компетентністю: неправильно 

розуміє людей, важко будує з ними відносини, часто потрапляє в конфліктні 

ситуації; погано уявляє внутрішній світ інших людей, не здатний увійти в 

ситуації іншого; 

б) в структурі особистісних цінностей, «ціннісних орієнтацій»: поміж 

орієнтацією на результат роботи і на її процес, необачно чи не етично 

користується любими засобами; поміж особливостями прояву активності в 

професійній і непрофесійній сферах [3]. 

Видатний психолог О.М. Леонтьєв визначає особистість як суб’єкт 

соціальних відносин і свідомої діяльності; системну якість індивіда, яка 

формується у спільній діяльності та спілкуванні [5, c.187]. 

Особистість розглядається як соціальна частина людини, тобто 

соціогенна підсистема. Дж. Мід пише, що «стрижень особистості, 

самосвідомість – не що інше, як результат соціальної взаємодії, у процесі 

якої індивід навчився дивитися на себе як на об’єкт очима інших людей. 

Особистість трактовано як об’єктивну якість, яку людина набуває у процесі 

соціального життя» [4, c. 108]. 
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Соціальна компетентність може розглядатись як загальне збірне 

поняття, що свідчить про рівень соціалізації людини у суспільстві, тому 

важливим для нашого дослідження є визначення соціалізації як процесу, під 

час якого люди навчаються дотримуватись соціальних норм. 

Фундатором досліджень проблем соціалізації  вважають 

американського соціолога Т. Парсонса, який аналізував питання соціального 

порядку (консенсусу) в рамках структурно-функціональної парадигми. 

Процес соціалізації в суспільстві реалізується через функцію виховання. 

Частково погляди Т. Парсонса сформувались під впливом соціології 

Е. Дюркгейма, який першим розкрив соціологічні аспекти виховання, 

дослідивши їх як соціальний процес та соціальний інститут. У працях 

Е. Дюркгейма закладені основи соціологічної інституалізованої парадигми 

освіти. Соціологічний аналіз виховання включений у контексті дослідження 

соціального порядку, освіти, суспільного розподілу праці; соціалізації, норми 

та аномії. Подібно до того як Е. Дюркгейм аналізує процес виховання через 

його детермінації суспільних складових, Т. Парсонс визначає процес 

соціалізації індивіда як інтерналізацію особистістю соціальних норм, 

цінностей, культурних взірців, що формує колектив. 

Виховання як складне суспільне явище завжди виступало предметом 

багатьох наукових дисциплін. З появою та розвитком соціології воно 

увійшло в її проблемне поле. Історія та сучасний стан справ вказує, що 

О. Конт розглядав сімейне виховання як одну із умов соціальної стабільності. 

Питанням виховання присвячені роботи Г. Спенсера, що вбачав за ціль у 

вихованні – підготовку людини до повноцінного життя, і К. Маркс, що 

розглядав ідеї виховання як функції суспільства, такі що детерміновані 

системою суспільних відносин.  

           Враховуючи наведені визначення соціалізації і її вплив на формування 

соціальної компетентності варто зазначити, що соціальна компетентність 

проявляється в системі норм і цінностей, які сформовані під впливом певних 

соціальних умов і відбиває розвиток культури суспільства представником 
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якого є індивід. Процес соціалізації у справі формування соціальної 

компетентності особистості забезпечує розвиток здатності жити у злагоді з 

людьми інших культур, релігій, а також  регулювати конфлікти. 

            Отже, для нормального життя в суспільстві людина повинна бути 

соціалізованою, з високим рівнем соціального інтелекту, з мотиваційно-

спрямованою програмою життєдіяльності. Критерієм для реалізації такої 

програми є самореалізація, коли молода людина має здобувати знання, 

виявляти волю й толерантність, самостійно приймати рішення та відповідати 

за їх результати, наслідки. У процесі соціалізації особистості з розвитком 

культури більшу роль відіграють форми цілеспрямованого впливу на 

людину; навчання та виховання – це лише механізми й засоби 

цілеспрямованої соціалізації та формування соціальної компетентності. 

Враховуючи мультипарадигмальність соціальної компетентності, 

важливо зазначити, що інтегральне визначення поняття соціальної 

компетентності структурно складається з двох взаємозалежних підсистем: 

особистісної, як характеристики стану розвитку особистісних структур: 

знань, вмінь, навичок та якостей особистості, тобто компетентностей та 

соціальної, яка визначається як специфічний вид соціально – орієнтованої 

діяльності і проявляється у соціалізаційних процесах, безпосередньо у 

соціальній взаємодії.  

Cпецифіка соціальної компетентності курсантів визначається 

особливостями соціокультурного середовища вищих відомчих навчальних 

закладів України, нормативно-правовою регламентацією та соціальною 

спрямованістю правоохоронної діяльності. Соціальна компетентність є 

однією з ключових у системі компетентностей правоохоронця. На основі 

аналізу правоохоронної діяльності  соціальну компетентність визначає 

правоохоронця як систему соціально детермінованих знань, умінь, навичок і 

якостей особистості, що забезпечує ефективне функціонування соціальної 

складової компетентності правоохоронця, під якою ми розуміємо їх 

готовність до соціально орієнтованої діяльності та здатність налагоджувати 
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ефективну взаємодію з оточенням, вмінням впроваджувати складні суспільно 

орієнтовані види діяльності.  

Аналіз наявного стану справ у питанні взаємодії населення і міліції 

приводить до висновку про незадовільний рівень реалізації цього напрямку 

правоохоронної діяльності і як наслідок – низький рівень довіри населення 

міліції. Правоохоронець як суб’єкт соціальної дійсності завжди є включеним 

у процеси соціальної взаємодії, в ході якої має проявляти власний рівень 

сформованості соціальної компетентності. Тому соціальна компетентність 

взагалі постає як інтегрована якість особистості правоохоронця та його 

особистісна характеристика, що забезпечує його ефективну інтеракцію з 

суб’єктами соціальної дійсності. 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

 Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців 

економічного профілю не в повній мірі відповідає потребам сучасного ринку 

праці. Дедалі очевиднішою стає невідповідність між теоретичною 

підготовкою майбутніх економістів та практичними вимогами роботодавців 

щодо застосування їхніх професійних знань, умінь та навичок. Такий стан 

речей підтверджує значущість проблем формування готовності до 

професійної діяльності, формування професійної та психологічної 

компетентності майбутніх економістів. 

 Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою готовність 

майбутнього економіста до професійної діяльності має базуватися на 

вміннях: забезпечувати збалансовану діяльність; здійснювати саморегуляцію 

поведінки; враховувати суспільні відносини і політичні явища; здійснювати 

ефективне ділове спілкування; покладатися на основні економічні закони, 

правові засади і моральні переконання у процесі професійної діяльності; 

застосовувати закони формальної логіки і творчий підхід у вирішенні 

нестандартних ситуацій; здійснювати аналіз інновацій; забезпечувати 

індивідуальну безпеку в разі виникнення небезпечних ситуацій [3]. 

 Якісна професійно-технічна освіта власне й має забезпечувати 

формування такої сукупності інтегрованих знань, умінь та якостей 

особистості – професійної компетентності спеціаліста.  
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 Професійна компетентність – це якість людини, яка володіє всебічними 

знаннями і вміннями зі свого фаху, готова до їх творчого застосування з 

дотриманням загальнолюдських цінностей, а також спрямована на постійну 

самоосвіту і самовдосконалення [4].  

 Проблемні питання професійної компетентності досліджували В. 

Биков, О. Овчарук, Н. Морзе, Т. Десятов, С. Клепко, О. Локшина, О. 

Пометун, І. Зимня, К. Кирей, М. Ларионова, О. Перфільєва, А. Хуторський та 

ін. Проблему підготовки фахівців економічного профілю до професійної 

діяльності вивчали, зокрема Н. Волкова, А. Горкуненко, Г. Курдюмов, М. 

Левочко та ін.; аспекти професійних якостей майбутніх економістів 

розглядали І. Горностаєва, Т. Степанова та ін. Проблемі комунікативної, 

психологічної компетентності присвятили власні наукові розвідки Н. Босак, 

Ю. Головач, М. Лук’янова, С. Максименко, О. Палій, В. Родіонов. Зарубіжні 

вчені Дж. Равен, Л. Салганік, Д. Рікен, У. Мозер, М. Спектор розкрили зміст 

ключових професійних компетенцій  

 Важливою складовою професійної компетентності спеціаліста є його 

психологічна компетентність, під якою розуміють сукупність визначених 

якостей особистості, які зумовлюються високим рівнем її психолого-

педагогічної підготовленості і забезпечують високий рівень самоорганізації 

професійної діяльності,  її регуляції, стійкості та ефективності [2]. 

Психологічна компетентність розглядається як максимально адекватна, 

пропорційна сукупність професійних, комунікативних та особистісних 

якостей, котрі забезпечують не тільки загальнопрофесійну підготовленість, а 

й високий рівень професійної самосвідомості, уміння керувати власним 

психічним станом, зберігати самоконтроль. Психологічний компонент 

готовності майбутніх економістів до професійної діяльності допомагає 

фахівцям успішно виконувати функціональні обов'язки, ефективно 

використовувати власні знання, досвід, особистісні риси, і перебудовувати 

звичний спосіб дій у разі потреби. 
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М. Лук’янова в якості основних складових психологічної 

компетентності виділяє три блоки: 

1. Психологічна грамотність – знання, до яких відносять диференціально-

психологічні знання (індивідуальні, вікові, статеві та інші психологічні 

особливості особистості); соціально-психологічні знання (знання про 

особливості діяльності групи чи окремого її члена, про особливості 

взаємостосунків, про закономірності спілкування); аутопсихологічні знання 

(знання про позитивні аспекти та недоліки власної діяльності, особливості 

своєї особистості та її характерні якості). 

2. Психологічні уміння – здатність використовувати отримані знання в 

професійній діяльності,  організації соціальної взаємодії. 

3. Професійно важливі особистісні якості, які відображаються в професійній 

діяльності і забезпечують своєрідність зовнішньої реалізації знань і умінь [8].  

Т. Степанова зазначає необхідні для професійної діяльності 

психологічні якості, зокрема: 

- аналітичність мислення:  уміння детально аналізувати факти і явища, 

розбиратися у справі до дрібниць; 

- креативність: здатність розв’язувати завдання нестандартними методами, 

знаходити оригінальний вихід із ситуації; 

- самовладання та стресостійкість:  уміння контролювати власні емоції, 

інтелектуальна та емоційна захищеність у проблемних ситуаціях, володіння 

навичками саморегуляції психічного стану; 

- самооцінка:  уміння оцінювати власні переваги і недоліки; 

- комунікабельність та контактність: здатність до встановлення контактів, 

товариськість, емпатія, інтерес до людей, високий рівень розуміння у сфері 

міжособистісних відносин, здатність приваблювати людей, бачити себе зі 

сторони, слухати, розуміти і переконувати, уміння подивитися на конфліктну 

ситуацію очима співрозмовника; 

- адаптаційна мобільність: схильність до творчих форм діяльності, 

неперервності, поглиблення й оновлення знань, ініціативність, бажання 
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якісних змін в організації і змісті власної діяльності, готовність до 

обґрунтованого ризику, прагнення нововведень; 

- домінантність: прагнення до особистої незалежності, лідерство, готовність 

до безкомпромісної боротьби за свої права, самоповагу, високий рівень 

самооцінки і домагань, вольовий характер [10]. 

Отже, формування психологічної компетентності майбутніх 

економістів можливе через формування психологічної грамотності, 

психологічних умінь та професійно важливих якостей особистості.  

Знання сутності психології людини, розуміння механізмів її поведінки, 

вміння ефективно спілкуватися та взаємодіяти, користуватися методами 

психологічної науки – є чинниками ефективної професійної діяльності 

сучасного спеціаліста. Психологічні знання, навички, вміння є важливим 

засобом досягнення не лише професійних успіхів, а й засобом забезпечення 

гармонійного розвитку особистості й власного психічного здоров’я. Знання з 

психології дозволяють глибше зрозуміти майбутнім фахівцям економічної 

сфери  сутність і механізми поведінки людини, розкрити механізми і 

тенденції формування особистості (загальні та індивідуальні), особливості 

міжособистісної взаємодії, індивідуальні особливості та специфіку їх прояву 

у житті, їх вплив на ефективність професійної діяльності. Оволодіння 

навичками психологічного аналізу мотивів, що обумовлюють економічну 

активність людини, а також факторів, що впливають на формування 

економічної свідомості людини, є важливим компонентом професійної 

компетентності сучасних фахівців економічної сфери. 

 Особливого значення формування психологічної компетентності 

майбутніх спеціалістів набуває в контексті гуманізації та гуманітаризації 

освітнього процесу, що передбачає зокрема включення у навчальні плани і 

програми більшої кількості гуманітарних і суспільно-політичних предметів.  

 Проте реалії життя інші – формування психологічної компетентності 

майбутніх економістів в Національному університеті державної податкової 

служби України відбувається в рамках лише однієї дисципліни 
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психологічного спрямування:. Враховуючи незначний обсяг навчального 

часу, відведеного на зазначену навчальну дисципліну, виникла необхідність 

саме у інтегрованому курсі, який би забезпечив формування належних 

психологічних знань та необхідних умінь студентів. З огляду на це, нами 

була розроблена нова навчальна дисципліна «Професійна психологія та 

конфліктологія», яка включила такі змістові модулі та теми: 

Модуль І. Предмет психологічної науки. Природа психіки, форми та 

рівні її вияву 

Тема1. Психологія як наука. Предмет і методи психології 

Тема 2. Психіка та її розвиток. Рівні психіки 

Тема 3. Форми вияву психіки. Психічні процеси 

Тема 4. Емоційно-вольова сфера особистості 

Модуль ІІ. Особистість: загальна психологічна характеристика 

Тема 5. Структура особистості. Розвиток особистості та Я-концепція 

Тема 6. Індивідуально-типологічні особливості особистості 

Тема 7. Спілкування та міжособистісні стосунки  

Тема 8. Особистість і колектив 

Модуль ІІІ. Особистість у професійній діяльності 

Тема 9. Діяльність як форма активності особистості. Професійна 

діяльність 

Тема 10. Психологія економічної поведінки 

Тема 11. Психологічні особливості ставлення до грошей 

Тема 12. Психологія підприємництва 

Тема 13. Психологія споживача 

Модуль ІV. Теорія та практика конфлікту 

Тема 14.  Конфліктологія як наука. Загальна характеристика конфлікту 

Тема 15. Структура та динаміка конфлікту 

Тема 16. Управління конфліктами 

Тема 17. Переговори та посередництво у вирішенні конфліктів. 
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 У межах даного курсу розглядаються питання природи психіки, її 

розвитку, рівнів та форм її вияву; природи людської особистості та її 

структури, властивостей психічних та емоційно-вольових процесів; 

індивідуально-психологічних властивостей особистості; особливостей 

спілкування та взаємодії з людьми; специфіки лідерства та керівництва; видів 

та структури діяльності; особливостей професійної діяльності; психологічних 

особливостей економічної поведінки, ставлення до грошей; психологічних 

закономірностей підприємницької діяльності та поведінки споживача; 

причин та особливостей виникнення конфліктів; особливостей профілактики, 

прогнозування, конструктивного вирішення конфліктів та подолання 

негативних психоемоційних станів.  

Дана навчальна дисципліна поєднала знання із загальної психології та 

економічної психології, конфліктології, і, таким чином, найбільш повно 

охопила предмет психологічної копетентності майбутніх економістів. 

Найбільша перевага такої комбінації полягає в різноманітності можливостей 

її застосування у майбутній професійній діяльності: будь то маркетинг, 

реклама, менеджмент, дослідження ринку, бізнес - консалтинг, робота з 

відбору чи розвитку персоналу тощо. 

Сформовані знання та навички з основ психології, економічної 

психології та конфліктології сприятимуть забезпеченню оптимального 

підходу майбутніх професіоналів до вирішення практичних проблем у 

різноманітних професійних ситуаціях, у практичній роботі з людьми.  

Очевидно, що викладання даної дисципліни для майбутніх економістів 

не вирішить загалом проблему формування їх психологічної компетентності. 

Таке глобальне завдання не може бути реалізоване за два семестри першого 

курсу за рахунок лише однієї дисципліни. Доцільніше було б розширити 

блок дисциплін психолого-педагогічного циклу та рівномірно розподілити їх 

упродовж навчальних років, відповідно до принципів послідовності та 

системності. Особливого насичення дисциплінами психологічного циклу 

потребують старші курси, де вже можлива професійна спеціалізація. В 
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багатьох західноєвропейських вузах саме економічна психологія є такою 

профільною спеціалізацією для майбутніх економістів. 

Необхідно констатувати, що сучасний стан процесу підготовки 

майбутніх фахівців економічного профілю в контексті формування їх 

психологічної компетентності не відповідає вимогам вищої освіти. Низька 

мотивація до навчання, недосконала система гуманітарної підготовки, 

неналежна якість навчально-методичного забезпечення детермінує їхню 

недостатню освіченість, що впливає на якість професійної діяльності вцілому 

та готовність до неї як такої зокрема.  

Розв’язання означеної проблеми вимагає розроблення державних 

стандартів європейського рівня на основі накопичення компетенцій, 

упровадження в освітній процес таких інноваційних педагогічних технологій, 

які б сприяли формуванню психологічної компетентності майбутніх 

економістів.  
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ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

Сучасна освіта перебуває у стані пошуку ефективних стратегій та 

нових форм, які б відповідали запитам сучасного динамічного світу. 

Основними завданнями вищої освіти стає підготовка фахівців, що готові до 

подальшої самостійної безперервної освіти, формування в них умінь 

орієнтуватися в потоці інформації, що постійно збільшується [6, с.25]. 

Сучасне суспільство зіштовхується з новими викликами, що потребують 

якнайшвидшого осмислення та розв’язання. В українському освітньому 

просторі відбулося поєднання сучасних тенденцій інформаційного 

суспільства та залишків радянської системи освіти. Інформаційний вибух з 

його доступністю інформації для широкого кола користувачів співіснує 

паралельно з явищем вторинної неграмотності (некомпетентність 

випускників вузів). Наявність більших можливостей отримання великого 

масиву інформації за невеликих витрат часу через мережу Інтернет 

призводить до формування у студентів ілюзій, що не обов’язково вивчати, 

осмислювати певну проблему, запам’ятовувати щось, так як у будь-який 

момент можна звернутись до мережі і отримати необхідні дані. Як наслідок – 

відсутність системних знань, невміння самостійно мислити, аналізувати. 

Вищезазначені тенденції актуалізували питання, що були предметом 

суперечок радянської та західними альтернативними освітніми системами 

щодо співвідношення змісту та форм організації навчально-виховного 



142 

 

процесу, та стали додатковим поштовхом до наукових пошуків у цьому 

питанні, додали йому нового звучання. 

Постає проблема наповненості змісту освіти: обсяг інформації зростає 

у геометричній прогресії і освіта не в змозі охопити неосяжне. До цього ж 

додається проблема обмеженого обсягу годин на вивчення дисципліни та 

постійне зменшення частки аудиторних занять, тобто зростає частка 

самостійної роботи студента при невмінні самостійно вчитися. 

Специфічною особливістю в додаток до таких тенденцій у сфері 

психологічного знання, що безперечно необхідно враховувати при 

формуванні психологічної складової підготовки фахівців, є зростання 

популярності психологічних знань, звернення до прикладних аспектів 

психології у різних сферах життя (від управління, підбору персоналу, 

створення іміджу політичних партій до психології споживача та 

можливостей раннього розвитку дитини). Карандашев В.Н. відмічає, що 

психологія стала популярним предметом вивчення в багатьох країнах, і не 

лише серед студентів-психологів. «Багато університетів, інститутів, коледжів 

повідомляють, що психологія звичайно займає місце серед трьох чи чотирьох 

найбільш популярних навчальних дисциплін…, причому не лише для 

студентів-психологів». Існує думка, що ХХІ століття може стати століттям 

психологічної освіти [3, с.103]. У вузах розробляють авторські курси для 

окремих спеціальностей, наприклад для студентів швацьких спеціальностей – 

«Психофізика одягу», для студентів-архітекторів – «Етика та психологія в 

творчій діяльності архітектора» [3, с.55]. Варто зазначити, що в нашій країні 

за останні 10-15 років сфери застосування психології суттєво розширились, 

уявлення про діяльність психолога стали більш адекватними. 

У наукових публікаціях проблема викладання та розробки змісту 

психологічних дисциплін здебільшого стосується фахівців психологічних та 

педагогічних спеціальностей ([4], [2]), є також праці, присвячені технічним 

спеціальностям ([1], [8]). Потребує спеціального дослідження проблема 
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конструювання психологічної освіти студентів непсихологічного профілю, 

зокрема економічного. 

Зважаючи на окреслені вище тенденції, постає актуальним питання про 

те «яку психологію та як викладати майбутнім економістам». Дане питання 

містить у собі проблему як змісту психологічної освіти фахівців економічних 

спеціальностей, так і форм її організації.  

Щодо змісту психологічної освіти фахівців економічних 

спеціальностей, то в узагальненому вигляді відповісти на це питання 

можливо, виходячи по-перше, з особливостей майбутнього фаху та по-друге, 

з особистісно-професійного становлення студента та проблем, що з ним 

пов’язані. 

Перший аспект передбачає врахування змісту майбутньої професійної 

діяльності фахівця певного напрямку навчання, тобто які знання психологія 

може дати майбутньому економісту, фінансисту, менеджеру в ракурсі 

поглиблення уявлень про певні психологічні закономірності, феномени, 

пов’язані з його професійною діяльністю. Враховуючи це, до програми 

підготовки фахівця доцільно було б включити вивчення відповідних галузей 

психології, розробити професійно орієнтовані спецкурси. Реалізація такого 

завдання часто наштовхується на перепони, пов’язані із невеликим обсягом 

навчального часу, відведеним на вивчення психологічних дисциплін. Так, у 

НУДПСУ студенти економічних спеціальностей ознайомлюються з основами 

економічної психології в рамках вивчення єдиної психологічної дисципліни.  

Другий аспект вивчення психологічних знань пов'язаний із  

особливими психологічними проблемам юнацького віку: з пошуком власного 

Я, смислу життя, самовизначення, як особистісного, так і соціального, 

професійного, що може супроводжуватися кризовими явищами. Тут вагома 

роль належить викладачу, який має так організувати процес вивчення 

психології, щоб виник діалог між тим, хто пізнає (студентом) і тим, що 

пізнається (психологічним матеріалом): студент повинен приміряти до себе 

ті психологічні явища, закономірності, що вивчає. Але це можливе за умови, 
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що він розбереться в їх суті. Тоді отримані знання стають вагомим джерелом 

самопізнання та саморозвитку. 

Реалізація таких можливостей забезпечується не лише змістом 

навчальних дисциплін, але і формою проведення навчальних занять. При  

цьому варто враховувати особливості психологічного матеріалу як об’єкту 

викладання та засвоєння, а саме:  

- своєрідність об’єкту психологічної науки – психічна діяльність 

людини. На відміну від інших наук, де об’єкт вивчення знаходиться в стороні 

від суб’єкта пізнання, існує поза ним і незалежно від нього, то психіка 

«завжди із собою», вона є у близьких людей та родичів, її можна вивчати в 

життєвих ситуаціях; 

- під час викладу матеріалу з психології викладач не може прямо 

показати певне явище, як наприклад у медицині чи техніці. Він змушений 

описувати певне психічне явище за його проявами у житті та діяльності 

людини, а студент має його уявити, осмисливши цю інформацію. 

Щодо прийомів активізації пізнавальної діяльності на заняттях з 

психології, то необхідно зазначити, що їх суть полягає в стимулюванні 

процесів сприймання, розуміння та запам’ятання матеріалу. Зважаючи на це, 

ефективним засобом покращення сприймання матеріалу є використання 

різних видів наочності (предметна наочність в природних та 

експериментальних умовах, образотворча наочність, словесна наочність)[7]. 

В навчанні при наявності необхідних умов доцільно використовувати 

електронні засоби з демонстрацією експерименту, медіафрагментами 

(текстом, ілюстраціями, відео). 

Сприяють активізації пізнавальної діяльності риторичні запитання 

викладача, яскраві вислови, цитати, постановка проблемних запитань, 

використання психологічних задач, творчих завдань. Слід використовувати 

«круглі столи», «мозкові штурми», елементи тренінгових занять. 

Продуктивним є використання під час лекційного викладу матеріалу 

прийому «фундаментального пов’язуючого поняття» (Аврамчук), 
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випадкового методу подачі матеріалу – аналіз конкретних життєвих або 

описаних в художній чи публіцистичній літературі життєвих ситуацій 

(В.Панок), а на семінарських заняттях – прийом керованої дискусії. 

Важливим є також зв'язок матеріалу з життям та майбутньою практичною 

діяльністю. 

Окремим завданням викладання психології у студентів 

непсихологічного профілю, на нашу думку, є просвітницька робота, 

пропаганда як психологічних знань, так і можливостей психології у сфері 

практичної допомоги людині в складних життєвих ситуаціях. Психологія 

входить до все більшої кількості сфер життя людини, тому важливо розкрити 

роль психолога та суть і принципи психологічної допомоги. Навчання у вузі 

передбачає формування у студентів наукового світогляду, картини світу, що 

акумулювала б у собі сучасні погляди не лише тієї науки, якій вони себе 

присвятять, але й науково обґрунтовані уявлення про людину та суспільство, 

їх розвиток та закономірності. 

Розуміючи значення психології у міжособистісних стосунках, 

вихованні студенти не завжди уявляють, які існують інші сфери її 

застосування. Часто на початку викладання навчального курсу з психології 

можна зіткнутися з проблемою нерозуміння, здивування: «А навіщо 

економістам психологія?» Зважаючи на це, першочерговим завданням постає 

мотивація навчальної діяльності. Плутарх казав: «голова студента – не 

посудина, яку потрібно наповнювати, а смолоскип, який треба запалити». В 

руслі проблеми викладання психології у непрофільному ВНЗ, враховуючи 

невелику кількість аудиторних годин, вважаємо ця думка ілюструє головну 

задачу: підігріти бажання студента глибше розібратися в собі та оточуючому 

світі, навчитися бачити психологічні закономірності та явища у буденному 

житті. А на питання «навіщо економістам психологія?» викладачу необхідно 

мати в арсеналі різні варіанти відповідей, більше того, можна проговорити їх, 

не чекаючи прямого запитання. 
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Прогнозуючи такі питання, можна застосувати перевірений практикою 

прийом. На першому семінарському занятті, присвяченому психології як 

науці, позитивні результати дає прийом керованої дискусії. Наприклад, 

можна використати провокуюче завдання: «наведіть аргументи за і проти 

щодо такої думки: психологія – не наука, а просто житейська практика. 

Подивіться на торгових агентів, барменів, … попрошайок, ворожок… Хіба не 

психологи? Увійти в довіру, вчасно зорієнтуватися у ваших почуттях і 

станах, а потім – використати все це… Та тут і справжнім психологам є чому 

повчитися». При розгляді даного твердження в процесі дискусії, де кожен 

може вільно висловити свою думку, а викладач, як експерт, із кожного такого 

коментарію виокремить хоча б якесь раціональне зерно, об’єднає їх, і підведе 

до того, що кожен володіє певним обсягом психологічних знань, що 

сформувалися в результаті життєвого досвіду. Але відмінність між такими 

знаннями та знаннями психологів – в обсязі цих знань, їх узагальненості та 

перевіреністю науковими дослідженнями та практикою; в меті застосування 

(етичні принципи); окрім того будь-яка професія вимагає від людини вмінь 

взаємодіяти з іншими та жити в гармонії з собою і т.п., навіть людям 

професій людина-знакова система доводиться налагоджувати контакти із 

співробітниками, підлеглими та керівниками тощо. 

Вважаємо цікавим підхід О.Єфремової [2] щодо реалізації ідеї 

включення психологічної освіти в контекст вирішення психологічних 

проблем педагогічної діяльності. Вважаємо, даний підхід можна 

екстраполювати і на формування змісту психологічних дисциплін для 

економічних спеціальностей, а її схеми моделювання контексту педагогічної 

діяльності в процесі викладання дисциплін психологічного циклу 

використовувати як прийоми активізації навчальної діяльності. На основі 

запропонованих автором схем щодо педагогічної освіти можна 

сформулювати подібні щодо економічних спеціальностей: 
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- «від проблеми»: викладач представляє реальну проблему професійної 

діяльності фахівця, студенти розглядають можливості ефективного її 

розв’язання за допомогою психологічних знань; 

- «від психологічних знань»: викладач пропонує проблемну ситуацію, 

враховуючи можливість її прикладання до певного теоретичного матеріалу; 

- «від клієнта»: за даними досліджень особливостей потенційних 

клієнтів (контрагентів) конструювання доцільних (доречних) схем взаємодії;  

- «від фахівця»: проведення діагностики професійно важливих якостей 

студентів, визначення шляхів самовдосконалення; 

- «від психологічного аналізу проблеми»: на основі спеціально 

організованої рефлексії з опорою на наявні уявлення про майбутню 

професійну діяльність та отримані психологічні знання студенти самостійно 

виділяють проблеми майбутньої професійної діяльності або ж особистісно-

професійного розвитку фахівця. 

У продовженні питання щодо того «яку психологію і як викладати 

майбутнім економістам», хотілось би зупинитися ще на одній проблемі. Як 

зазначає В.Панок, на відміну від західної психології, що формувалася на 

основі практичних запитів, вітчизняна (як складова радянської) розвивалася в 

основному як теоретично-експериментальна. Це, зокрема, відображено в 

структурі та наповненні підручників, а також навчальних дисциплін. 

Суб’єктивні очікування студентів щодо психологічних дисциплін, як правило 

відрізняються від реального їх (дисциплін) наповнення. Інтерес до психології 

як теоретичної загальноосвітньої дисципліни проявляє невелика частка 

студентів, і тому частина тих, хто проявляв інтерес до психологічної освіти, 

виявляються розчарованими. Запитом практики є спрямування підготовки 

саме на практичні, прикладні аспекти. Очікування людьми від психології 

безпосередньої користі, вирішення повсякденних проблем стимулює 

розвиток практичної психології, і це, безперечно, відображатиметься у змісті 

психологічної  освіти. З цієї ж причини вивчення загальних механізмів 



148 

 

психічної діяльності, загальнотеоретичних та методологічних проблем 

психології стає все більш утрудненим, хоча й залишається вкрай важливим. 

Як показує аналіз вищої освіти країн Європейського Союзу, зокрема, 

Польщі (виступи декана факультету соціальних наук Поморської Академії 

Ірини Суріної та професора інституту педагогіки Гданського університету 

Марії Грюнвальд на міжнародній конференції «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору»), вузівська освіта 

є масовою, однак не є гарантією працевлаштування випускника, а ВНЗ 

перетворюється на організацією, що надає освітні послуги та конкурує із 

подібними собі установами. Подібні процеси розгортаються і в Україні. Тому 

врахування запитів споживачів таких послуг стає все більш актуальним. А це 

означає, що постає необхідність більше звертатись до прикладних аспектів 

психологічної науки, при цьому враховуючи вітчизняну традицію 

ґрунтовного теоретичного опрацювання змісту навчальної дисципліни. Такі 

тенденції потребують глибшого осмислення та розробки адекватних підходів 

щодо побудови навчальних планів та власне структури й змісту навчальних 

дисциплін. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ФОРМУВАННЯ 

МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ У МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ  

 

Постановка проблеми. Сьогоденний етап розвитку системи 

професійно-технічної освіти в Україні характеризується тим, що ставить 

високі вимоги до сучасних спеціалістів в галузі ринкової промисловості, що в 

свою чергу потребує зростання ролі педагога професійної освіти та його 

високу відповідальність за підготовку молодого покоління. Рівень підготовки 

майбутніх спеціалістів багато в чому буде залежати від професійно-

педагогічної компетентності педагога професійної освіти. Однак, як свідчить 

дійсність за останні десятиліття склалася ситуація, коли система професійної 

освіти, нажаль, нездатна повністю задовольнити поліаспектні виклики 

розвитку суспільства. Низький рівень культури праці, продуктивності праці, 

застарілі технології на виробництві свідчать про крайню необхідність 

виховання робітничих кадрів „нового типу” як вирішальної складової 

розвитку виробництва в Україні. 

Рішення цієї проблеми слід шукати у необхідності зміни стратегії 

підготовки фахівців. Якщо, на думку вченого Коваленка О.Е.,  завданням 

традиційної стратегії була підготовка фахівця, здатного виконувати 

професійну діяльність у відповідності з вимогами місця працевлаштування у 

вітчизняній галузі економіки та освіти, то нині новою стратегією підготовки 

є підготовка фахівця, здатного самостійно отримувати знання і застосовувати 

способи виконання професійної діяльності в мінливих соціально-
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економічних умовах та здатного продовжувати освіту в будь-якому 

вітчизняному чи зарубіжному навчальному закладі країн Європи [4]. 

 У зв’язку цим виникають нові вимоги і до сучасних інженерів-

педагогів як майстрів виробничого навчання для професійно-технічних 

навчальних закладів (далі ПТНЗ), бо від рівня та якості їхньої педагогічної 

освіти взагалі, та педагогічної компетентності зокрема, значною мірою 

залежить ефективність підготовки робітничих кадрів.  

 На жаль, сьогодні у системі інженерно-педагогічної освіти (далі ІПО) 

існує цілий ряд протиріч, притаманних як всій системі освіти України в 

цілому, так і специфічних саме для цього виду освіти. Як показують 

соціологічні опитування близько 50% майстрів виробничого навчання мають 

вкрай низький рівень володіння комплексом педагогічних вмінь, які є 

необхідними для якісної професійної освіти, а це у свою чергу стримує 

модернізацію системи професійно-технічної освіти (далі ПТО) і робить 

останню невідповідною потребам ринку праці. Більше 90% студентів – 

майбутніх педагогів ПТО після педагогічної практики не бачать себе в ролі 

майстрів виробничого навчання.  

До специфічних протиріч, що зумовлюють невідповідність сучасного 

стану системи ІПО глобальним соціально-економічним перетворенням у 

господарстві та промисловості, належать протиріччя: 

між потребою у викладацьких кадрах в системі професійно-технічної 

освіти, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та реальними 

можливостями системи ІПО, про що свідчить дефіцит педагогічних кадрів 

для системи професійно-технічної освіти (далі ПТО); 

між структурою робітничих професій, пов’язаних з попитом на ринку 

праці та існуючим переліком профілів інженерно-педагогічної підготовки, 

що потребує перегляду та удосконалення структури інженерно-педагогічних 

спеціальностей; 

між системою управління ПТНЗ, кадровим складом педагогічного 

персоналу та існуючою системою підготовки інженерно-педагогічних кадрів, 
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що потребує розробки системи багатоступеневої підготовки кадрів для ПТО; 

між вимогами суспільства до сучасного викладача ПТО та станом його 

підготовки в системі ІПО, що потребує перегляду змісту та технологій 

навчання майбутніх інженерів–педагогів у відповідності до сучасних вимог 

педагогічної та інженерної освіти 4. 

 Ці протиріччя обумовлюють відповідні проблеми в системі ІПО, які 

чекають свого якнайшвидшого вирішення. Однією з цих проблем, на думку 

автора, є низький рівень педагогічної компетентності випускників за 

напрямом підготовки 0101 „Педагогічна освіта”, що в свою чергу у 

сукупності проблем матеріального характеру «відлякує» молодих 

спеціалістів від подальшого працевлаштування в системі ПТНЗ на 

відповідних посадах. 

Постановка завдання. Таким чином, уточнення комплексу 

методичного забезпечення формування педагогічної компетентності 

інженерів-педагогів в умовах ВНЗ інженерно-педагогічного профілю є 

метою даної статті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 

професійної підготовки майбутніх фахівців приділяється належна увага, 

зокрема таким її аспектам, як: методологічні основи сучасної філософії 

освіти (В.П.Андрущенко, В.Г.Кремень, І.А.Зязюн та ін.); у сфері професійної 

освіти заслуговує на увагу ряд робіт, що показує необхідність формування в 

майбутніх педагогів готовності до життєдіяльності, саморозвитку, 

самоосвіти, самореалізації, самопізнання (І.А.Зязюн, Н.Г.Ничкало, 

О.М.Пєхота, Г.Г.Гранатів, В.А.Кан-Калік, А.А.Леонтьєв, А.Маслоу, 

К.Роджерс та ін.), професійно-педагогічної спрямованості (В.І.Жернов, 

З.Н.Курлянд, В.В.Ягупов, Ю.С.Красильник та ін.), орієнтації в професійно-

педагогічних цінностях (Е.В. Бондаревська, А.В. Кир`якова тощо), готовності 

до творчої педагогічної діяльності (К.А. Абульханова-Славська, С.О. 

Сисоєва, А.А. Вербицький, Г.С. Сухобська й ін.), професійно-педагогічної 
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компетентності (Н.А. Глузман, М.Е. Дуранов, Н.В. Кузьміна, О.В. Лешер, 

Л.З.Тархан та ін.). 

У сучасних дослідженням вітчизняної науки проблема професійної 

компетентності фахівця прийнято розглядати як сукупність 3-х аспектів: 

суттєвого, що включає адекватність усвідомлення ситуації в більш 

загальному культурному контексті, тобто в контексті наявних культурних 

зразків розуміння, ставлення, оцінки; 

проблемно-практичного, що забезпечує адекватність прояснення 

ситуації, адекватну побудову і ефективну реалізацію системи цілей, задач, 

норм і меж реагування в конкретній ситуації; 

комунікативного, який фокусує увагу на адекватному спілкуванні в 

ситуаціях культурного контексту за допомогою відповідних цивілізованих 

культурних зразків взаємодії та інформаційного обміну [5, с. 83]. 

В нашому дослідженні будемо використовувати поняття професійно-

педагогічна компетентність майстра виробничого навчання як сукупність 

таких необхідним розвинутих якостей:  педагога-вихователя, робочого 

високої кваліфікації (в межах фаху, який викладається), володіння на 

високому рівні розвинутими компонентами професійно-педагогічної 

компетентності і професійно значимими якостями особистості. 

Професійну діяльність майстра виробничого навчання ми розглядаємо 

як основний вид інженерно-педагогічної діяльності, що включає в себе 

сукупність функціонального, оціночно-результативного, мотиваційного і 

цільового компонентів у їх постійному і поступовому розвитку, адекватному 

реальним змінам зовнішнього середовища. Вона також включає в себе 

необхідність самовивчення, моделювання і проектування. 

Виклад основного матеріалу. Сутність і зміст формування методичної 

компетентності містить багато особливого, специфічного, без урахування 

якого неможлива успішна підготовка майбутнього інженера-педагога. У 

студентські роки, як підкреслює Б. Г. Ананьєв, відбувається становлення 

розумової, емоційно-вольової, громадянської зрілості, завершується 
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формування характеру, досягається фізична зрілість, розвивається потреба в 

постійній діяльності [1, с. 19]. У цьому віці в людині своєрідно поєднуються 

риси юності і зрілості: активність, увага, добра пам’ять, здібності до 

абстрагування, узагальнень, аналізу і синтезу, багата фантазія, активне 

мислення, розвинуте мовлення. Більшість студентів має потребу в 

самовдосконаленні, цілеспрямованості, у чіткій життєвій позиції. Цей вік, за 

визначенням К. Д.Ушинського, є найвирішальнішим. “Тут саме 

довершується період утворення уявлень, і якщо не всі вони, то значна 

частина їх формується в одну мережу, достатньо широку, щоб дати рішучу 

перевагу тому чи іншому напрямку в способі мислення людини і її характері” 

[6]. 

У цьому віці часто виникають невідповідності між інтелектуальними, 

психологічними і фізичними даними. Це виявляється в невмінні організувати 

себе, свій час, свою діяльність. Особливо це явище є характерним для 

першокурсників, у житті яких відбувається багато змін, вони позбавлені 

оточення шкільних друзів, повинні ввійти в ще не сформований колектив, у 

нові умови життєдіяльності.  

Аналіз складу компонентів професійно-педагогічної компетентності 

педагога були предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних 

вчених (Е.Ф. Зеєр, О.В. Бойко, Н.В. Кузьміна, Н.І., Озєрова Т.В., Острікова, 

Л.В. Олійник, Т.М. Туркіна и др.). Результатом їх досліджень стало 

розуміння професійно-педагогічної компетентності педагога як сукупності 

різноманітних компетенцій, основним з яких є:  інформаційна, організаційна, 

методична тощо. А компетентність педагога професійного навчання (майстра 

виробничого навчання) являє собою сукупність психолого-педагогічної 

(сукупність психолого-педагогічних знань, вмінь і навичок, що забезпечують 

успішність рішення ширшого кола педагогічних задач), професійної (що 

включає самостійне виконання конкретних видів професійної діяльності, 

вміння вирішувати типові професійні задачі і оцінювати результати власної 

праці, здатність як набувати нові знання і вміння за спеціальністю, так і 
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планувати виробничі процеси) та інші групи ключових компетенцій, до яких 

можна віднести ті, що є необхідними для життєдіяльності і успішної 

професійної діяльності, а саме п`ять компетенцій, що виокремлені Радою 

Європи: соціальна, комунікативна, соціально-інформаційна, когнітивна і 

спеціальна [3]. Розглянемо більш детальний аналіз сутності поняття та 

структури методичної компетентності інженера-педагога.  

Автор не ставить своїм завданням повторювати результати досліджень 

провідних вчених в галузі методичної компетентності, оскільки це не є 

завданням цього дослідження. Нас цікавить проблема методичного 

комплексу забезпечення її формуванню у майбутніх інженерів-педагогів. 

Апробована модель особистістно-орієнтованого навчання, на наш 

погляд, в найбільшій мірі, ніж інші моделі, відповідає ідеї гуманізації в 

системі ПТО, яка чітко прописана в Концепції розвитку професійно-

технічної (професійної) освіти в Україні, оскільки включає в себе механізм 

активізації у студентів процесів самонавчання,  самовиховання і 

саморозвитку [7]. Ще однією ключовою особливістю цієї моделі є здатність 

реалізувати дуальність інженерно-педагогічної діяльності (кваліфікованого 

робітника і професійного педагога).  

Таким чином, процес формування методичної компетенції у 

майбутнього інженера-педагога, на думку автора, слід розуміти крізь призму 

етапності його становлення. Кінцевим результатом цього процесу має стати 

основи індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього 

інженера-педагога, який, звичайно, буде видозмінюватись з часом, але 

збереже свою особливість і буде властивий лише конкретній людині. Такими 

етапами можуть виступати: ідентифікаційний, адаптивний, продуктивний и 

креативний. Ці етапи включають механізм формування всіх компонентів 

методичної компетентності, а саме: мотиваційно-цінністного, когнітивно-

діяльністного, комунікативного та рефлексивного. 

На першому етапі студент потребує підтвердження правильності 

професійного вибору, ідентифікації себе з майбутньою професією, що в свою 
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чергу потребує від викладача діалогу з елементами дискусії. Мета етапу – 

допомога студентові в індивідуально-гуманістичній орієнтації та запуску 

програми формування уявлень про необхідність індивідуального способу 

педагогічної діяльності. Обов`язковою умовою результативності етапу мають 

стати: значне розширення активного понятійного словника студента, 

підвищення рівня розуміння важливих для майбутнього педагога моральних 

категорій, розуміння складності проблем і завдань професійної – виробничої, 

педагогічної діяльності, завершення процесу визначення статусу «Я» в 

професії майстра виробничого навчання, підвищення рівня мотиваційно-

цінністного ставлення до майбутньої педагогічної діяльності. Взаємодія з 

іншими студентами, викладачами, ділові ігри на семінарських заняттях, 

потреба у пізнанні нового в специфіці професії майстра виробничого 

навчання – умови, що сприяють переходу студентів на рівень наступного 

етапу. 

На другому етапі теоретичні знання студента обов`язково мають бути 

застосовані під час дискусійних активних методів проведення занять, 

імітаційних вправ. Мета етапу - подолати бар`єр спілкування із аудиторією 

одногрупників, опанувати певні навички ораторського мистецтва та вміння 

змістовної, логічної та часової орієнтації в ході вербального виступу, 

формування системно-педагогічного мислення у студентів. Взаємодія із 

колективом майстрів виробничого навчання під час педагогічної практики, 

колективне розв`язування нестандартних педагогічних ситуацій на заняттях, 

рішення професійно-педагогічних задач з різних рольових позицій, 

мотивація успіху, пізнавальна активність, ідентифікація себе із колективом 

сприяють рішенню задач адаптивного етапу формування методичної 

компетентності. 

На третьому етапі мета має бути більш прагматична, а саме – 

враховуючи досвід педагогічної практики на 4 курсі, сформувати власну 

модель індивідуального стилю педагогічної діяльності. Особливість цього 

етапу полягає в тому, що викладач в разі необхідності може ще змінити певні 
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негативні аспекти такого стилю (але не суттєво). Рольові ігри, комунікативні 

вправи, мета яких розв`язування типових і нетипових проблемних 

педагогічних ситуацій мають сприяти досягненню мети цього етапу. 

Показниками ефективності етапу мають бути успішні показники студентів 

під час опонентства та рецензування відповідей студентів своєї навчальної 

групи, мікровикладання, взаємодія із викладачем, багатоаспектність 

педагогічних та учбово-виробничих задач в ході педагогічної практики, 

взаємодія із консультантами в ході підготовки дипломного проекту, потреба 

у самореалізації. 

На четвертому креативному етапі мета – удосконалити (на базі двох 

педагогічних практик) основу індивідуального стилю педагогічної діяльності 

майбутнього інженера-педагога. Безумовно цей стиль буде 

удосконалюватися протягом всього життя педагога, але почерк залишиться 

незмінним. Ділові ігри, мозкові штурми та інші активні методи навчання 

мають переважати в ході цього етапу.  

Обов`язковою умовою, що актуалізує процес становлення професійно-

педагогічної компетентності майбутнього майстра виробничого навчання є 

багаторівнева і поліаспектна взаємодія (викладач – студент, студент – 

навчальна група, студент – студент, студент - учень). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, з 

метою ефективної організації процесу формування методичної 

компетентності майбутніх інженерів-педагогів в умовах навчально-

виховного процесу ВНЗ слід зосередити увагу в методиці викладання 

дисциплін професійного і спеціального циклів на діяльністний, особистістно-

орієнтований підходи (за рахунок орієнтованої); в зміст навчальних 

дисциплін впроваджувати альтернативні ідеї, теорії в рішення навчальних 

задач; впроваджувати на заняттях такі інноваційні форми, методи, прийом, 

що об`єднують процеси навчання, виховання, розвитку в єдиний процес: 

міжпредметні і бінарні уроки, наукова конференція, брифінг, самостійних 

пошук рішення проблем, робота в малих групах.  
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Подальший напрямок досліджень автор бачить в розробці педагогічних 

технологій, які б враховували індивідуальний стиль діяльності майстра 

виробничого навчання з врахуванням конкретної робітничої професії.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  

В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ У ВНЗ 

 

Головною рисою введення будь-яких інновацій є їх вплив на спосіб 

життя людей, стиль поведінки, світогляд тощо. Реакції з їх боку на 

нововведення – неоднозначні. Зміни стають причиною створення напруги, 

міжособистісних конфліктів в коллективах тощо. 

Інноваційні процеси, які є невід’ємною частиною в організації 

освітнього процесу, – одне з найбільш поширених джерел професійного 

стресу. Різноманітні зміни пов’язані з можливостями адаптації персоналу до 

нових вимог і змісту трудової ситуації, яка вимагає від науково-педагогічних 

працівників додаткових зусиль для прийняття нововведень, усвідомлення 

змін звичних стереотипів діяльності.  

У деяких випадках реорганізація може не тільки негативно впливати на 

науково-педагогічних працівників, а й за рахунок вираженої здатності до 

адаптації спричиняти значне зростання їх професіоналізму в ускладнених 

умовах діяльності [1].  

Актуальність дослідження психологічного супроводу в процесі 

впровадження нововведень у ВНЗ зумовлена особливою соціальною 

значущістю сфери освіти в житті сучасного суспільства, новими соціальними 

вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України, що 

передбачає Закон України «Про вищу освіту» 2014 р.,  та загальносвітовими 

тенденціями. 
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Мета дослідження полягає у розкритті особливостей психологічного 

супроводу в процесі впровадження нововведень у ВНЗ. 

Завдання дослідження: проаналізувати визначення та зміст поняття 

«психологічний супровід» у сучасній науковій літературі; охарактеризувати 

функції психологічного супроводу; розкрити зміст діяльності психологічних 

служб у ВНЗ. 

Одним з вирішальних зовнішніх соціально-психологічних факторів, що 

стимулюють або гальмують нововведення, є психологічний клімат колективу 

як сукупність внутрішніх умов, що їх створюють у процесі розвитку і 

життєдіяльності групи, колективу. Будь-який колектив відрізняється складом 

працівників різних за віком, освітою, стажем роботи, життєвим досвідом, 

особистісними властивостями. У результаті цих розходжень з’являється 

можливість виникнення конфліктів. У зв’язку з нововведеннями зростає 

актуальність вивчення міжособистісних конфліктів, адже вони виступають 

гальмуючим елементом у процесі введення інновацій. Конфлікти 

психологічно вимагають величезних емоційних витрат, призводять до 

збільшення негативної напруженості.  

Будь-яка інновація супроводжується різним рівнем невизначеності. 

Уміння терпимо сприймати невизначеність, що породжуються інноваційною 

діяльністю, бути толерантними до змін у сучасних умовах життєво необхідно 

для системи освіти. У зв’язку з цим пріоритетним завданням психологічного 

супроводу є формування психологічної готовності до інноваційної 

діяльності, активного позитивного ставлення до неї і до професійного 

розвитку [2].  

Зараз набирає сили процес створення психологічних служб у ВНЗ, 

спрямованих на забезпечення умов для повноцінного й гармонійного 

індивідуального розвитку особистості, сприяння збереження та укріплення 

здоров’я, підвищення адаптивних можливостей тощо. Основними в 

діяльності психологічної служби ВНЗ є завдання психологічної підтримки і 

супроводу всім учасникам освітнього процесу. 
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Головна мета психологічних служб ВНЗ у процесі впровадження 

нововведень полягає у формуванні здорового способу життя та захисті 

психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу – студентів, науково-

педагогічних працівників та співробітників; сприянні їх професійного 

становлення тощо. 

Завдання психологічних служб полягає в сприянні перетворення 

міжособистісних конфліктів у ділові дискусії, адже зіткнення інтересів 

науково-педагогічних працівників в умовах нововведень можуть призводити 

до збільшення кількості психічних і соматичних захворювань (неврозів, 

інсультів, інфарктів тощо). 

Вчені Г. Дубровинський, Н. Іванова, В. Конопльов, В. Корольчук, 

М. Корольчук, І. Марчук, А. Несін, О. Тімченко, О. Тогочинський, 

Г. Штефанич під психологічним супроводом розуміють комплекс заходів і 

засобів впливу на психіку особистості та створення сприятливих соціально-

психологічних умов з метою формування, підтримки й відновлення 

оптимальної працездатності фахівця в повсякденних та екстремальних 

умовах, або комплекс заходів щодо соціально-психологічного вивчення, 

психологічного й психофізіологічного обстеження учасників освітнього 

процесу, а також надання їм психологічної допомоги. 

Психологічний супровід у ВНЗ – це, передусім, система створення умов 

для повноцінного розвитку та навчання майбутнього фахівця в конкретному 

освітньому середовищі університету [3].  

Головне у психологічному супроводі в процесі впровадження 

нововведень у ВНЗ – надання своєчасної допомоги та підтримки особистості, 

навчити її самостійно долати труднощі цього процесу.  

Провівши анкетування, можемо стверджувати, що позитивному 

прийняттю нововведень, на думку науково-педагогічних працівників, сприяє 

безліч факторів. 49% викладачів стверджують, що цьому сприяє попередня 

інформованість, 23% – матеріальне заохочення, 17% – поліпшення умов 

праці, 7% – психологічний супровід, 4% дали свій варіант, зазначивши, що 
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нововведенням сприяють: всі перераховані варіанти відповідей; роз’яснення 

корисності та підтвердження практикою, врахування всіх деталей у реалізації 

задуманого тощо.  

Що сприяє позитивному прийняттю нововведень?

49%

23%

17%

7%
4%

Попередня

інформованість

Матеріальне

заохочення

Поліпшення умов

праці

Психологічний

супровід

Ваш варіант

 

Найбільше психологічного супроводу потребують у віці 60-70 років 

(4%), 25-34 роки – 2% та 40-44 роки – 1%, не потребують – у віці 35-39, 45-59 

років. 

Так, щоб запобігти виникненню конфліктів під час впровадження 

нововведень організації залучають до роботи психологічні служби. 

Психологічний супровід допомагає викладачам активно включитися в цей 

процес, психологи надають своєчасну допомогу та підтримку, вчать 

викладачів долати труднощі, відповідально ставитися до обов’язків, що 

передбачають нововведення.  

Але, як показують результати відповідей на питання «Чи потрібна 

психологічна допомога під час нововведень?», 53% викладачів не 

потребують психологічної допомоги, 47% – звернулися б за допомогою, 

деякі з них використали б поміч зі сторони психологів, дивлячись які це 

нововведення.   

Відповідно до статі респондентів психологічної допомоги під час 

нововведень потребують 35,7% жінок та 11,2% чоловіків; не потребують – 

41,8% та 11,2% відповідно. 
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Висновок. Психологічний супровід – це комплекс заходів і засобів 

впливу на психіку особистості та створення сприятливих соціально-

психологічних умов з метою формування, підтримки й відновлення 

оптимальної працездатності фахівця. Враховучи те, що інновації у ВНЗ 

супроводжуються різним рівнем невизначеності, тривоги та напруги, 

завданням психологічного супроводу є формування психологічної готовності 

до інноваційної діяльності, активного позитивного ставлення до неї і до 

професійного розвитку. Головне у психологічному супроводі в процесі 

впровадження нововведень у ВНЗ – надання своєчасної допомоги та 

підтримки особистості у доланні труднощів цього процесу.  
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РОЗВИТОК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУХАЧІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Проблема компетентності особистості в психолого-педагогічній науці 

знайшла відображення при розв’язанні широкого кола теоретичних і прикладних 

питань, спрямованих головним чином на дослідження професійного розвитку і 

самовдосконалення особистості як суб’єкта професійної діяльності 

(К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, А. Деркач, Е. Зеєр, І. Зимня, 

Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Мітіна, В. Семиченко, В. Сластьонін, Ю. Фокін, 

В. Шадриков та ін.  

Фундаментальні основи оновлення системи післядипломної педагогічної 

освіти, теоретичні та методичні засади формування професіоналізму, 

професійної культури, професійної майстерності і власне професійної 

компетентності викладачів розкриваються в працях В. Андрущенка, В. Бондаря, 

Н. Гузій, О. Дубасенюк, І. Зязюна, В. Кременя, В. Лугового, В. Майбороди, 

І. Підласого, Н. Протасової, С. Сисоєвої та ін. Слід зазначити, що в науковій та 

науково-методичній літературі значне місце відводиться психологічному та 

педагогічному компонентам як основним складовим такого системного явища як 

професійна компетентність педагога (О. Бодальов, В. Введенський, Н. Кузьміна, 

А. Маркова, Л. Мітіна, А. Москаленко, О. Полуніна та ін., оскільки вони 

забезпечують здатність професіонала до особистісного та професійного 

саморозвитку, самовдосконалення, визначають його акмеологічну культуру. 



165 

 

Науковцями наголошується на тому, що післядипломна педагогічна 

освіта є вагомою складовою системи освіти України, яка створює умови для 

постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів керівних та 

науково-педагогічних кадрів освіти, що забезпечує їх нову якість, збагачує 

духовний та інтелектуальний потенціал. Так, В. Олійником системно та 

цілеспрямовано висвітлено тенденції стандартизації, інформатизації та 

технологізації розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах 

трансформації суспільства, обґрунтовано роль Університету менеджменту 

освіти в удосконаленні змісту й запровадженні інноваційних педагогічних 

технологій, модернізації освітньої діяльності у післядипломній педагогічній 

освіті [1]. 

Є. Чернишовою виявлено теоретично-методологічні й економічно-

організаційні аспекти формування та використання кадрового потенціалу, 

тенденції, що визначають зовнішні впливи на розвиток навчальних закладів 

системи післядипломної педагогічної освіти освіти [3]. 

Л. Ляхоцькою розкрито проблеми інформаційного забезпечення 

діяльності навчального закладу післядипломної педагогічної освіти  як 

стратегічного напряму його розвитку, обґрунтовано механізми впровадження 

дистанційного навчання в післядипломній освіті задля забезпечення високого 

рівня професійної компетентності слухачів [1]. 

Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до питань розвитку 

психолого-педагогічної компетентності слухачів у системі післядипломної 

педагогічної освіти як у теоретичному, так і в практичному аспекті, залишається 

малодослідженою, що виявляється й у відсутності єдиного розуміння сутності 

цього феномену, теоретично визначеної й методологічно обґрунтованої 

технології. На прикладному рівні доцільність дослідження пояснюється, 

передусім, недостатнім усвідомленням самими викладачами сутності своєї 

професійної та психолого-педагогічної компетентностей.  

Система післядипломної педагогічної освіти все більшою мірою 

передбачає змістовне наповнення психолого-педагогічної компетентності 
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слухачів. Водночас їх контингент у системі післядипломної педагогічної 

освіти має свою специфіку: різні спеціальності за фахом (від гуманітарної, у 

тому числі педагогічної, до технічної освіти); різний досвід роботи; різний 

науковий рівень тощо. Тому необхідно постійно здійснювати пошуки нових 

ефективних форм та методів роботи, які забезпечували б умови для розвитку 

кожної особистості, особистісних компонентів її компетентності. 

Спираючись на результати новітніх наукових досліджень 

найсучаснішими інноваційними методами організації навчального процесу у 

системі післядипломної педагогічної освіти, які забезпечують запровадження 

особистісно орієнтованого підходу, технологій саморегульованого навчання 

та розвивальних технологій, нами визначено такі: особистісно орієнтовані 

технології: інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна 

психодіагностика; когнітивно орієнтовані технології: діалогічні методи 

навчання, семінари-дискусії, проблемне навчання, когнітивне 

інструктування, когнітивні карти; діяльнісно орієнтовані технології: методи 

проектів, контекстне навчання, організаційно-діяльнісні ігри, комплексні 

дидактичні завдання, технологічні карти, імітаційно-ігрове моделювання 

технологічних процесів тощо. 

Саме впровадження форм і методів активного навчання є одним із 

найперспективніших шляхів розвитку психолого-педагогічної 

компетентності слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти, 

оскільки вони активізують мислення, забезпечують довготривалість 

навчального процесу, забезпечують самостійне творче вироблення рішень, 

реалізацію основних принципів ефективної взаємодії педагога й слухачів та 

формування навчальної мотивації: діалогізацію (орієнтація на діалогічні 

форми взаємодії, педагогічне співробітництво); проблематизацію (системне 

створенні проблемних ситуацій, умов для самостійного визначення і 

постановки студентами пізнавальних завдань); персоналізацію (домінування 

особистісного спілкування над рольовим, створення умовах для 

партнерства); індивідуалізацію й диференціацію (врахування індивідуальних 



167 

 

особливостей і інтересів слухачів, створення умов для особистісного 

розвитку). 

Основне місце серед активних форм навчання займають навчально-

педагогічні ігри, які поєднують у собі ділові, організаційно-ділові, рольові та 

інші навчальні ігри. Розв’язуючи навчально-педагогічні ситуації під час ігри, 

слухачі набувають професійних, інтелектуальних, емоційних й вольових 

якостей, в них формуються основи педагогічної майстерності, педагогічна 

культура.  

У процесі підвищення кваліфікації навчально-педагогічні ігри, на нашу 

думку, є: засобом здійснення міжпредметних зв’язків, оскільки потребують 

використання на заняттях з систематизованих знань; допомагають зменшити 

труднощі адаптаційного періоду в професійній діяльності, набуттю навичок 

та вмінь творчого підходу до виконання педагогічних функцій; формою 

відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності, 

моделюванням системи відносин певного виду діяльності, оскільки 

забезпечують активність учасників, індивідуальність, оптимізацію процесу 

професійного; фактором розвитку психолого-педагогічної компетентності 

слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти, оскільки сприяють 

підвищенню психологічної культури, формують уміння спілкуватися, 

створюють умови для перевірки можливостей, вироблення індивідуального 

стилю поведінки. 

Значна частина видатних зарубіжних та вітчизняних науковців 

П. Блонський, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе, 

Г. Щедровицький, Д. Ельконін та ін., досліджуючи соціально-психологічні та 

педагогічні аспекти ігрової поведінки та ігрової діяльності, незважаючи на 

відмінність концепцій і підходів, зазначали, що ігрова діяльність є провідним 

інструментом соціалізації, і, відповідно, професіоналізації, в ній проходить 

становлення та розвиток особистості. Грі притаманні такі властивості, як: 

пошук варіативності, креативність, пошук нестандартних рішень у межах 

заданих правил, творчий початок тощо. Саме гра ініціює мисленнєву 
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діяльність, сприяє пошуку відповідної пізнавальної форми її прояву, розвиває 

і закріплює навички самостійної роботи.  

Під час гри, спираючись на особливості ігрових імітаційних моделей, 

слухачі опановують такі вміння і навички, як:  збір і аналіз інформації, яка 

необхідна для прийняття рішення; прийняття рішень в умовах неповної або 

недостатньо достовірної інформації, оцінювання ефективності рішень, що 

приймаються; аналіз певного типу завдань і залежностей у динаміці; 

встановлення зв’язків між різними сферами діяльності і параметрами, які в 

конкретній діяльності в явному вигляді не виявляються; робота в колективі, 

вироблення колегіальних рішень з використанням прийомів групового 

мислення; навички абстрактного, образного мислення як основи 

ефективного, творчого використання системного підходу в дослідженні 

процесів і явищ тощо. У будь-яких випадках ігри в навчанні виконують 

пізнавальну, дослідну, виховну, розвивальну функції, а також функцію 

контролю. 

Результати дослідницької роботи дають підстави стверджувати, що 

найбільш повно прийняті нами принципи розвитку психолого-педагогічної 

компетентності слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти 

можуть бути реалізовані в такій формі, як гра, а саме: моделювання гри та 

організаційно-діяльнісна гра, які на сьогодні отримали широкий розвиток у 

науковій практиці. Вибір саме організаційно-діяльнісної гри як одного з 

головних компонентів технології розвитку психолого-педагогічної 

компетентності слухачів обумовлений такими чинниками.  

По-перше, організаційно-діяльнісна гра є формою практичної реалізації 

системомисленнєвої й системомиследіяльнісної методології. Ця методологія 

дає змогу здійснювати проблематизацію, формувати проблеми, а не брати їх 

з історії, й вирішувати їх, є реалізацією системи зовсім нових уявлень про 

діяльність, мислення, комунікацію тощо. Більшою мірою вона розвивається 

як засіб і метод вирішення складних різноманітних проблем та як 

універсальна й ефективна форма організації, розвитку і дослідження 



169 

 

колективної миследіяльності. По-друге, методологія – це не просто вчення 

про засоби й методи мислення і діяльності, а форма організації, і в цьому 

сенсі “рамка” всієї миследіяльності і життєдіяльності слухачів. По-третє, 

вона є соціокультурним прототипом життєдіяльності й комунікації: може 

бути основою для проектування й організації освітнього простору і 

педагогічних комунікацій; в ній максимально відображається вся парадигма 

критеріїв методології для постановки і вирішення завдань і проблем, вона 

забезпечує умови для мобілізації різноманітної і високорівневої готовності 

всіх психічних механізмів особистості, поєднує всі типи взаємодії 

(мисленнєво-рефлексивний, спілкування, комунікативний, ідентифікаційний 

тощо), що забезпечує і прискорює професійно-особистісний розвиток. По-

четверте, на відміну від більшості інших ігрових форм, організаційно-

діяльнісна гра має свої характерні особливості, які надають їй певних 

пріоритетів у контексті нашого дослідження. Зокрема, вона:  переводить 

слухача з режиму функціонування, до якого вона пристосувалася і в якому 

живе, в режим розвитку. Метою цієї форми роботи перш за все є розвиток 

слухача. Організаційно-діяльнісна гра створює механізми безперервного 

розвитку слухача. Відповідно, роль організатора полягає не в тому, щоб 

визначити, який продукт необхідно отримати, а в тому, щоб співорганізувати 

“діяльнісну машину”, яка буде розвиватись. Розвиватись будуть 

миследіяльність, засоби, люди, форми їх взаємовідносин, і в результаті цього 

розвитку буде отримана, у тому числі, відповідь на поставлене завдання. 

Необхідно зазначити, що організатори не ведуть, а тільки супроводжують 

рух учасників у грі; зорієнтована на вирішення не завдань, а проблем; придає 

усвідомленість діям особистості у процесі розвитку і пошуку адекватних 

форм.  

Відповідно, можна визначити основні чотири чинника, які, з одного 

боку, пов’язані один з одним і один одного зумовлюють:  цільова установка 

“замовника”, що визначає призначення і функції гри, з точки зору мислення і 

діяльності замовника, і певною мірою виражена і закріплена у формулюванні 
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завдань; цільова установка організатора і керівника гри, що відображається у 

формулюванні теми, в організаційному проекті і програмі гри;  структура 

організаційного проекту і програма гри, що фіксуються у вигляді регламенту 

і докладно обговорюються в установочних доповідях керівника, що дає 

можливість у подальшому перейти до топографічного представлення гри; 

результати, продукти і наслідки гри, які фіксуються в післяігровій рефлексії.  

Отже, узагальнюючи результати аналізу особливостей використання в 

процесі розвитку психолого-педагогічної компетентності слухачів у системі 

післядипломної педагогічної освіти організаційно-діяльнісної гри, можна 

зазначити, що вона є базовим методом формування процесуальної складової 

психолого-педагогічної компетентності, оскільки забезпечує: формування 

професійних знань: особливостей використання ігрових форм освітньої 

роботи; методів професійної самоорганізації; знання сутності професійної 

рефлексії; знання про мислення, професійне мислення, миследіяльність; 

знання про особливості групової взаємодії у професійному середовищі; 

знання про особливості проектування професійної діяльності; систематизація 

й узагальнення професійних знань з таких сфер: професійний портрет 

викладача; основні механізми і форми професійної підготовки; сфери 

професійної реалізації педагога; особливості професійної діяльності 

викладача та вимоги до неї тощо; формування професійних умінь: 

дидактичні: застосовувати інтерактивні методи навчання, визначати 

найбільш раціональні форми, методи та технології освітнього процесу; 

проектувальні: створювати умови для активізації наукового пошуку; 

моделювати професійний простір, професійне становлення та розвиток 

фахівця;  конструктивні: здійснювати селекцію та переробку наукової 

інформації; контроль за системою знань, необхідних для проектування 

процесу наукового пошуку; визначати найбільш раціональні форми, методи 

та технології освітнього процесу; організаційні: активізувати пошукову 

діяльність, організовувати діяльність групи; приймати рішення; рефлексивні: 

усвідомлено актуалізувати механізми рефлексії; уміння аналізувати власну 
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професійну діяльність завдяки аналізу вірності постановки цілей, їх переводу 

в конкретні завдання та адекватність комплексу завдань вихідним умовам, 

аналізу причин успіхів та невдач, помилок та ускладнень у процесі реалізації 

професійних завдань, аналізу досвіду власної професійної діяльності в його 

цілісності та відповідності з науковими критеріями; перцептивні та 

комунікативні: сприймати та адекватно інтерпретувати інформацію від 

партнера із спілкування, встановлювати контакт, позитивний зворотний 

зв'язок, створювати умови для колективного пошуку, сумісної діяльності; 

розвивальні: вміння самоорганізації, самовираження; розвиток професійних 

якостей: професійної рефлексії, професійної децентрації, гнучкості, 

системності мислення, ініціативності, неконфліктності, тактовності, 

толерантності, відповідальності тощо. 

Поряд з цим, перспективними напрямами подальших досліджень у 

даному питанні можуть стати базові механізми самоорганізації особистості, 

тренінг як один із фундаментальних методів активного навчання й 

психологічного впливу, що реалізується в процесі інтенсивної групової 

взаємодії, управління самостійною роботою, реалізація педагогічного 

супроводу як складової цілісної технології розвитку психолого-педагогічної 

компетентності слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти тощо. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ПТНЗ 

 

Проблеми оновлення технології управління сучасними професійно-

технічними навчальними закладами, а також створення системи спеціальної 

підготовки керівників таких закладів до управлінської діяльності – це одні з 

функцій, що виконує система післядипломної педагогічної освіти, оскільки 

перед призначенням на посаду переважна більшість керівників професійно-

технічних навчальних закладів не отримує необхідної підготовки, їх 

професійні знання та вміння вимагають безперервного розвитку. 

Саме зараз особливого значення набувають процеси 

самовдосконалення та саморозвитку особистості. Період післядипломної 

освіти, підвищення кваліфікації найкраще відображає процеси професійного 

і особистісного становлення фахівця. Здобута освіта визначає обсяг і якість 

отриманих  знань і навичок, які складаються у певну систему. Така 

освітянська база надає можливість подальшого самовдосконалення фахівця. 

Загальна мета професійного самовдосконалення керівника професійно-

технічного навчального закладу у процесі підвищення кваліфікації полягає у 

досягненні вершин особистісної і професійної досконалості; в розвитку 

компетенцій, які інтегруються в професіоналізм управлінської діяльності 

керівника. В процесі самовдосконалення керівник виступає суб'єктом 
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власного розвитку, який визначає і активно виконує певні дії з 

удосконалення власної особистості і діяльності.  

Керівник професійно-технічного навчального закладу повинен 

володіти технологіями менеджменту та маркетингу в освіті, щоб не 

залишитися осторонь реалій сучасного життя. Сучасний керівник ‒ це 

менеджер, він управляє педагогічною системою навчального закладу, його 

розвитком, організовує і стимулює професійну діяльність підлеглих, сприяє 

формуванню культури організації, вивчає попит ринку праці на громадян, 

забезпечує якість освітніх послуг[2]. 

Керівник професійно-технічного навчального закладу крім 

професійних якостей, повинен володіти вміннями та здібностями вирішувати 

проблеми і задачі соціальної діяльності. Він повинен уміти давати оцінку і 

прогнозувати соціально - економічні, політичні та культурні явища, вміти 

захищати свої права на базі чинного законодавства і демократичних 

принципів. Керівник зобов'язаний вміти приймати рішення і вибирати 

стратегію діяльності на основі загальнолюдських цінностей, державних, 

виробничих та особистих інтересів; бути готовим до активної участі у 

поліпшенні організації дозвілля, забезпеченні здоров'я людини, а також вміти 

користуватися сучасними інформаційними технологіями. 

Керівник професійно-технічного навчального закладу відповідно до 

вимог часу повинен бути здатний постійно розширювати рівні своєї 

компетенції. Для цього потрібно мати творчу уяву, володіти філософією 

управління, педагогікою, психологією і соціологією управління. Добре 

підготовленому керівнику повинні бути притаманні такі характеристики, як 

уміння працювати в команді, вміння приймати самостійні рішення, бути 

ініціативним; здатним до інновацій. Він повинен бути психологічно 

витриманим, готовим до перевантажень, стресових ситуацій, а також вміти 

виходити з них. 

Переважна більшість нинішніх керівників професійно-технічних 

навчальних закладів не вивчала управлінських дисциплін при отриманні 
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вищої професійної освіти і не має відповідних управлінських компетенцій. 

Залишається можливість самовдосконалення (якщо є в цьому внутрішня 

потреба і бажання) та підвищення кваліфікації один раз на п'ять років в 

інститутах підвищення кваліфікації. 

Саме система післядипломної освіти і є одним з найефективніших 

ланок, які можуть і повинні стимулювати керівників професійно-технічних 

навчальних закладів до саморозвитку та самовдосконалення[7]. 

Провідними факторами самовдосконалення особистості в умовах 

закладів післядипломної педагогічної освіти виступають: зміст навчання, сам 

процес організації навчання (методика навчання, яка одночасно пробуджує 

активну самопізнання, стимулює самоосвіту, особистісне саморозвиток) 

ділове і міжособистісне спілкування «слухач-слухач», «слухач-група» , 

«слухач-викладач» та ін. 

Процес формування керівника-професіонала тривалий і передбачає 

освоєння не тільки теоретичних основ освітнього менеджменту, а й 

придбання відповідного управлінського досвіду. Саме тому система роботи з 

керівниками включає як теоретичну складову (курси підвищення 

кваліфікації, наукові конференції, науково-практичні семінари, тренінги 

тощо) так і проведення управлінської практики (обмін управлінським 

досвідом, практика за індивідуальними питаннями керівників і т.д. ). Все це 

має бути орієнтоване на формування методологічного рівня професійної 

компетентності керівника, що дозволяє осмислювати свої дії і досягнуті 

результати, ґрунтуючись на розумному поєднанні теоретичних знань і 

практичних умінь[8]. 

Ефективність підвищення професійної майстерності багато в чому 

залежить від бажання людини займатися професійним самовдосконаленням, 

від того, наскільки це бажання є виразом його внутрішньої потреби і якою 

мірою ці потреби стають усвідомленим прагненням постійно рухатися до 

вершин досконалості. Отже, з усією очевидністю перед нами розкривається 

актуальність проблеми мотивації підвищення рівня професійної 
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майстерності, прагнення до самовдосконалення, компетентності керівника 

освітньої діяльності, професіонала-управлінця, менеджера. 

Директор ПТНЗ несе персональну відповідальність за всі напрями 

діяльності навчального закладу, забезпечує його ефективну діяльність, 

реалізовує державну політику у сфері освіти, на підставі засад 

єдиноначальності та колегіальності приймає рішення. Ефективну діяльність 

керівників ПТНЗ можливо вивчити шляхом аналізу їх роботи через наявні 

статистичні звіти, показники, навчально-плануючу документацію. Для 

аналізу необхідно використовувати лише об’єктивні та доступні джерела 

інформації. Для моніторингу ефективної діяльності керівників ПТНЗ в 

контексті якості освітніх послуг ми пропонуємо ряд характерних критеріїв 

ефективного управління: адміністративного впливу, інформованості, 

корисного робочого часу, фінансової мотивації. 

Критерій адміністративного впливу відображає можливість 

оперативного впливу на педагогічний та учнівський колективи, 

спроможність індивідуального підходу до виконання посадових обов’язків, 

уміння використовувати людський ресурс. Використовуючи даний критерій 

можливо визначити середній показник адміністративного навантаження. Для 

якісного та вчасного виконання означених завдань керівник ПТНЗ повинен 

мати вільний доступ до джерел інформації: Інтернет, необхідна кількість 

комп’ютерів та відповідне програмне забезпечення для адміністрування, 

періодичні фахові, нормативні та спеціальні видання. В той же час директор 

навчального закладу повинен аналізувати відповідність між створеними 

умовами та ефективною діяльністю підлеглих. 

Авторитет керівника ПТНЗ, вплив на підлеглих, оперативність у 

прийнятті рішень можливі при наявності таких рис як – розуміння того, що 

контролюєш, уміння виконувати те, що контролюєш, оформлення 

документів. Тому діяльність керівника навчального закладу визначається 

також їх функціональними обов’язками. Маючи достатній фаховий потенціал 

(освіту, стаж), дієвий інформаційний, кадровий, матеріально-технічний, 
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фінансовий ресурс вони мають можливість вчасно та якісно виконувати певні 

дії, які підтверджуються обліковими, розпорядчими, звітними документами 

(журнали, книги педрад, накази, звіти тощо). Так, робота із комп’ютерними 

та мережевими ресурсами впливає на якість звітної документації. Кількість 

власних методичних розробок, публікацій з питань управлінської діяльності 

за навчальний рік, свідчить про уміння керівників свою роботу, досвід, 

пропозиції оформлювати у формі друкованих видань, володіння діловим 

стилем письма, спроможність до узагальнення інформації. Кроком до 

педагогічного вдосконалення, розвитку комунікативних рис керівників ПТНЗ 

є особисто проведені відкриті уроки. Це свідчить, що керівники є відкритими 

для демонстрації власного педагогічного досвіду, володіють прогресивними 

педагогічними технологіями, можуть надати дієву допомогу педпрацівникам 

з питань методики. 

Внутрішньоучилищний контроль, як одна із функцій керівників, 

спрямований на визначення кращих форм, методів роботи педагогічного 

колективу з учнівською молоддю, оперативне реагування на недоліки в 

організації навчально-виробничого та виховного процесів. Фактична робота з 

даного питання відображена в окремих документах, які зберігаються в 

закладах. Так, кількість задокументованих відвіданих уроків, занять, заходів 

керівником навчального закладу, за обліковий період, відображає, яка частка 

педагогічного колективу охоплена контролем, його вплив на освітній процес 

та якість навчання, вчасне коригування педагогічної діяльності, об’єктивне 

вивчення досвіду педагогів, які атестуються, виконання робочих навчальних 

планів та програм, психологічний стан навчальної групи тощо. Уміння 

керівників аналізувати, узагальнювати проблемні питання, працювати з 

педколективом над їх вирішенням, приймати обгрунтовані оперативні 

рішення можна охарактеризувати кількістю та якістю особисто проведеними 

інструктивно-методичними нарадами, підготовленими питаннями на 

педради. Наради є кращим засобом для керівника пізнати своїхпідлеглих, та 

утримання їх у робочому стані, полегшення виконання своїх зобовязань, 
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узгодження дій, попередження непорозумінь. Особливе місце у 

внутріучилищному контролі має система перевірки журналів теоретичного, 

виробничого навчання та позаурочної роботи (документи фінансової 

звітності). Як одна із форм аналізу та контролю за проведенням навчального 

процесу, дана робота дає змогу керівнику проаналізувати використання 

педагогом різних типів уроків та форм контролю, виконання навчальних 

програм, успішність навчальної діяльності, об'єктивність оцінювання, 

відвідування учнями уроків, робота педагога з домашнім завданням. Однією 

із обов’язкових функцій керівників ПТНЗ є уміння користуватись 

нормативно-розпорядчою документацією, розробляти необхідні документи 

для внутрішнього користування в навчальному закладі. Ряд якісно та вчасно 

підготовлених матеріалів істотно впливає на якість освітнього процесу. 

Наявність розроблених та затверджених в установленому порядку робочих 

навчальних планів (до 01 червня поточного року) свідчить про вчасно 

організований та проведений моніторинг регіонального ринку праці, 

визначення об’єктивних прогнозів набору учнів, інтеграції професій, рівнів 

кваліфікації, термінів навчання та виробничої практики, потреби педагогів та 

їх попереднє педнавантаження на наступний навчальний рік, вчасний 

початок вступної кампанії. 

Директорам ПТНЗ, як освітнім менеджерам, необхідно особисто 

навчитись: аналізувати результати роботи заступників, усунути дублювання 

та чітко визначити повноваження керівників кожної ланки, підбирати 

персонал із енергійних і компетентних людей як керівників окремих служб, 

функціонерів, які відповідають їх службовій ролі, ясно, зрозуміло та ємко 

формулювати завдання, заохочувати дух відповідальності та ініціативи, 

вчасно та справедливо робити винагороди за виконані завдання, попереджати 

непорозуміння та конфлікти, постійно контролювати виконання поставлених 

завдань, слідкувати, щоб приватні інтереси були підпорядковані інтересам 

навчального закладу, звертати особливу увагу на єдність та ієрархію 

розпоряджень, об’єднувати роботу всіх адміністративних ланок. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

ВИКЛАДАЧІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 

Нині Україна перебуває у стані великих змін. Це зумовлює 

реформування всіх її систем, у тому числі і системи вищої освіти. Основною 

метою цих змін є створення ефективних умов для розвитку всебічно-

розвиненої людини, фахівця своєї справи. Здійснення цієї мети вимагає 

цілеспрямованої діяльності, наполегливості, а також високих професійних 

навичок професорсько-викладацького складу. 

 Праця викладача, незалежно від його рівня, вимагає, з одного боку, 

професійної компетентності: знань та умінь; а з іншого – соціально-

психологічної компетентності: знань в галузі психології особистості, 

колективу, спілкування, управління та уміння розуміти себе та інших. В 

сучасних умовах актуальною стає саме психологічна підготовка викладачів, 

яка дозволить їм не тільки використовувати знання та ідеї з педагогічних 

дисциплін для вирішення практичних питань у професійній діяльності, а й 

допоможе розвинути в собі соціально значимі якості особистості. Оскільки 

люди, які вважають себе професіоналами, але не розвинулися в 
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особистісному та соціальному плані, є небезпечними для суспільства, бо їх 

помилки можуть нанести суспільству  великої психологічної шкоди. 

Психологами університету було проведено соціально-психологічне 

опитування серед студентів других, третіх курсів на тему «Сучасний 

викладач очима студента», в якому прийняло участь 250 респондентів. 

За результатами опитування, сучасний викладач повинен мати такі 

особистісні якості, як: людяність – 40%, емпатійність (інтерес та повага до 

студентів та курсантів) – 36,8%, уміння зацікавити та привернути увагу – 

35%, толерантність – 19%, демократичність – 16%, терпимість – 10%, 

безоціночне ставлення – 7%,  винахідливість – 6,4%, що в цілому співпадає з 

найбільш суттєвими освітньо-кваліфікаційними  характеристиками 

викладача  [5]. 

 Які ж якості заважають викладачу ефективно виконувати професійні 

обов’язки? Це, на думку студентів, відсутність ораторських здібностей – 

26%, психічна та емоційна неврівноваженість - 25%; байдужість до своєї 

справи - 19%, агресивність - 12%, ригідність мислення  тобто нездатність 

змінювати способи рішення задач у відповідності до змінених умов життя - 

12%,  неорганізованість - 9%. 

 Отже, дані соціологічного дослідження; аналіз опрацьованої 

літератури [5], [1]; та інші  методи, які існують в арсеналі психолога-

практика, а саме: проведення кураторських годин, круглих столів, 

індивідуальних бесід зі студентами, курсантами та викладачами, дали змогу 

скласти психологічний портрет сучасного викладача, та визначити якості, які 

забезпечують успішність виконання професійної діяльності. Ці якості можна 

умовно поділити на такі категорії: психічні процеси, психічні стани  та 

психологічні особливості: 

 До психологічних процесів відносимо добре розвинену пам’ять; 

високий рівень розподілу уваги (здатність приділяти увагу декільком 

об’єктам одночасно); аналітичне, творче мислення, креативність. До 

психічних станів – психічну та емоційну врівноваженість. Психологічних 
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особливостей – організаторські, ораторські (уміння говорити ясно, чітко, 

виразно); комунікативні здібності (навички спілкування та взаємодії з 

людьми); здатність до співчуття (емпатія).          

Опираючись на вищезазначене, предметом нашого дослідження стало 

виявлення та формування психологічної компетентності викладача у 

професійній діяльності.             

Нашим експерементальним майданчиком стала група молодих 

викладачів, яка здобуває фахові психолого-педагогічні знання у Школі 

молодого. Нами було запропоновано проведення соціально-психологічного 

тренінгу, який відрізняється від традиційних методів та форм роботи  тим, 

що є джерелом формування навичок викладача  саме у практичній діяльності. 

Як показує аналіз літератури [3], традиційні методи, а саме, лекційні заняття, 

мають відносно низьку ефективність (зі 100% отриманої інформації, на 

кінець року залишається лише 5-7%). 

 Загальна мета тренінгу полягала у тому, щоб молоді викладачі почали 

усвідомлено використовувати набуті уміння і навички у своїй практичній 

діяльності. Це і зумовило розробку принципово нових, активних методів 

навчання, до яких і відноситься соціально-психологічний тренінг. 

У психологічному словнику [4] соціально-психологічний тренінг 

визначається як сукупність групових методів формування умінь та навичок 

самопізнання, спілкування та взаємодії людей у групі. Базовими засадами 

соціально-психологічного тренінгу є групова дискусія та рольова гра в різних 

їх модифікаціях. Тренінг проводиться як з метою формування та 

вдосконалення загальної комунікативної готовності особистості, так і для 

вироблення специфічних комунікативних навичок у представників тих 

професій, які передбачають інтенсивні контакти з іншими людьми. 

Соціально-психологічний тренінг спрямований виключно на розвиток 

особистості, на усвідомлення нею своїх власних, суто індивідуальних потреб 

та інтересів. 
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В основу тренінгу було покладено гуманістичний підхід, який 

грунтується, по-переше, на  ідеї поваги до особистості учасників тренінгу. Це 

означає, що кожним цінується раніше накопичений досвід, знання та 

особистість в цілому. За викладачем завжди залишається право вибору: 

дотримуватись звичного стилю та способів взаємодії з людьми чи 

застосовувати новий досвід, запропонований тренером. Якщо в реальному 

житті схожий експеримент завжди пов’язаний з ризиком непорозуміння, 

неприйняття і, навіть покарання, то тренінгові групи в цьому випадку є 

своєрідним «плацдармом», де можна спробувати вести себе по-іншому, 

випробовувати інші варіанти поведінки, навчитись інакше відноситись до 

себе і до людей – і все це в атмосфері довіри, емпатії та підтримки. 

Гуманістичний підхід впливає на організацію обміну думками. 

Передача зворотнього зв’язку учасниками тренінгу відбувається у 

нетравмуючій, делікатній та позитивній формі. В реальному житті далеко не 

всі люди мають шанс отримати відвертий, безоціночний зворотній зв’язок, 

який дозволяє побачити своє відображення в очах інших людей, які 

розуміють змістовність переживань, оскільки самі переживають майже те 

саме. Можливість отримання зворотнього зв’язку є досить важливою 

перевагою групової психологічної роботи, яка не досягається жодним іншим 

способом, адже його головна мета – допомогти учаснику тренінга. 

По-друге, ми дотримуємось ідеї про приховані можливості людини, 

про її невикористаний потенціал, який з різних причин був заблокований. 

Тому  одним із провідних завдань тренера є надання допомоги викладачам у 

досягненні професіоналізму шляхом розвитку та самопізнання особистості. 

По-третє, груповий досвід протидіє відчуженню, допомагає у 

вирішенні міжособистих проблем: людина не замикається в собі зі своїми 

труднощами, розуміє, що її проблеми не є унікальними, що й інші 

переживають подібне. Група відображає суспільство у мініатюрі:  в ній 

фактично моделюється система взаємостосунків і взаємозв’язків, 

характерних для реального життя учасників, тому це дає їм можливість 
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побачити і проаналізувати в умовах психологічної безпеки закономірності 

спілкування і поведінки інших людей і самих себе у незвичних ситуаціях. 

Таким чином, даний підхід тісно пов’язаний з демократичним, партнерським 

стилем взаємодії тренера з учасниками. Саме це і дозволяє набути нових 

ефективних навичок, умінь, та скоригувати старі, малоефективні. 

У  тренінгу для молодих викладачів приймали участь 15 осіб зі стажем 

викладацької діяльності  не більше трьох років. Розробка програми  

здійснювалась з урахуванням побажань учасників, для яких найбільш 

актуальними навичками, якими вони хотіли б оволодіти стали: 

1. Комунікативні, які дозволяють впевнено триматись перед 

аудиторією, ефективно встановлювати контакт зі студентами, курсантами та 

колегами, виявляти прихований мотив, та вільно виходити з нестандартних 

ситуацій. 

2. Організаторські, які допомагають ефективно керувати групою, та 

уміло вести дискусію. 

3. Навички саморегуляції, необхідні для зняття емоційного 

напруження у співрозмовника під час конфліктної ситуації та у себе самого. 

Програма  тренінгу складалась з чотирьох блоків, в якому кожен етап 

передбачав формування або удосконалення професійних педагогічних 

прийомів та навичок. 

1 блок. Усвідомлення власного «Я» 

Мета: усвідомлення власного педагогічного досвіду, виявлення своїх  

сильних сторін, на які слід опиратись у професійній діяльності, та робота над 

слабкими сторонами.  

Завдання: 

- виокремлення ціннісних орієнтацій, усвідомлення мотивів власної 

професійної діяльності; 

- виявлення внутрішніх бар’єрів, які заважають цілеспрямованій 

діяльності особистості; 
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- формування адекватної оцінки власних можливостей на основі своїх 

позитивних якостей. 

 2 блок .   Ефективне педагогічне спілкування 

Мета: закріплення знань, формування та удосконалення 

комунікативних умінь і   навичок. 

       Завдання: 

- усвідомлення помилок і недоліків у міжособистісному 

спілкуванні; 

- набуття навичок ефективної поведінки у різноманітних 

педагогічних ситуаціях; 

- удосконалення технік та прийомів всановлення контакту з 

аудиторією для подальшого партнерського спілкування.  

3 блок. Управління групою 

Мета: формування   навичок ефективного керування групою. 

Завдання: 

-   виявлення і усвідомлення бар’єрів, які заважають ефективному 

керуванню; 

- розвиток уміння керувати навчальним процесом та брати 

відповідальність на себе. 

4 блок. Мистецтво саморегуляції 

Мета: оволодіння практичними навичками саморегуляції та релаксації. 

      Завдання: 

      - оволодіння практичними прийомами зняття емоційного 

напруження та мобілізації сил для подальшої продуктивної діяльності; 

- формування навичок зняття емоційного напруження у 

співрозмовника у конфліктній ситуації. 

 Ефективність тренінгових блоків забезпечувало доцільне 

використання рольових та ділових ігор, дискусій, психогімнастик, роботи в 

парах та малих групах, у поєднанні з  методиками арт- терапії.  
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Аналіз анкет та групових обговорень продемонстрував, що в цілому 

«задоволеність» запропонованою формою навчання була високою. В якості 

позитивних моментів були зазначені наступні: 

- використання сучасної відеоапаратури, завдяки якій учасники 

отримали можливість подивитись на себе “збоку” в різноманітних ситуаціях; 

- практична спрямованість навчання: розглядалась велика кількість 

проблемних ситуацій та шляхи виходу з них; 

- оволодіння навичками управління, комунікації та саморегуляції; 

- можливість вирішення багатьох особистих проблем завдяки 

сприятливій довірливій атмосфері у групі. 

Основний висновок полягає у тому, що запропонована програма 

навчання може бути визнана достатньо ефективною для підвищення 

психологічної компетентності викладачів, а отже, і результатів їх 

професійної діяльності. Окрім того, на нашу думку, є доцільним більш 

системно організувати цю роботу та запровадити наступне: 

- 5-6-денний тренінг, адже це той мінімальний час, який є 

необхідним для отримання помітних  зрушень у практичній роботі; 

- повний відрив від виробництва і, бажано, сім’ї, що дозволить 

учасникам повністю зануритись у процес самопізнання та скорегувати 

неефективну педагогічну поведінку; 

- психологічний супровід молодих викладачів протягом перших 

трьох років викладацької діяльності; 

- регулярні семінари для вирішення поточних проблем один раз на 

місяць. 

Отже, розробка і впровадження тренінгів, спрямована на формування 

психологічної компетентності, є достатньо ефективною технологією  

навчання викладачів без  вищої  фахової психолого-педагогічної освіти, а 

також викладачів-початківців, що зацікавлені у покращенні наявного рівня 

фахової підготовки через розширення психолого-педагогічних уявлень.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ В 

ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЕКТУВАННІ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Об’єктивна оцінка 

геополітичних обставин, сучасної міжнародної ситуації, національних 

інтересів України та проблем щодо їх забезпечення висуває нагальну 

проблему подальшого зміцнення оборонної системи нашої держави, 

посилення Збройних Сил України (далі - ЗСУ), на яких згідно із 

Конституцією України покладаються оборона української держави, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Як бачимо із 

останніх подій, саме ЗСУ є однією з найважливіших основ української 

державності. Нині можна констатувати, той факт, що, здатність ЗСУ 

виконувати бойові завдання безпосередньо залежить від системи роботи з 

особовим складом (далі - СРОС), головним елементом якої є підготовка 

фахівців – офіцерів військово-соціального управління (далі - ВСУ). Одним з 

головних її компонентів є методи навчання, особливо ті, що формують 

уміння моделювати, прогнозувати й аналізувати педагогічні ситуації на 

різних етапах підготовки таких фахівців у військових підрозділах ВНЗ та 

вищих військових навчальних закладах (далі - ВВНЗ) нового типу. До таких 

належить метод моделювання, можливості якого недостатньо досліджені в 

педагогічній науці, хоча він і має давню історію й відомий з часів Демокрита, 

Епікура та Лукреція [10, с. 94-98]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У педагогіці вищої 

школи, у тому числі – військової, останнім часом, активно розробляється 

проблема, пов'язана з педагогічним проектуванням, яка бере свій початок з 

появою праць В.П. Безпалька [1; 2]. Педагогічне проектування детально 

розглядається й у деяких сучасних підручниках з педагогіки вищої школи 

[6; 7; 8]. Суть цього процесу полягає в тім, щоб створювати можливі варіанти 

майбутньої діяльності й прогнозувати її результати. Об'єктами педагогічного 

проектування можуть бути педагогічні системи, сам навчально-виховний 

процес, різні педагогічні ситуації. 

Досліджена дидактами й методистами проблема педагогічного 

проектування (О. М. Біляєв, С. М. Бондаренко, М. С. Вашуленко, 

Г. Г. Граник, А. М. Колмогоров, В. О. Онищук, В. Ф. Паламарчук, 

В. Л. Скуратівський, Г. Т. Шелехова), все ж таки, не є на сьогоднішній день 

достатньо вивченою. 

С. І. Самигін, аналізуючи феномен педагогічного проектування 

[8, с. 153-154], характеризує два головних принципи, на яких воно базується: 

принцип людських пріоритетів та принцип саморозвитку проектувальних 

систем. Технології, як вважає М. М. Левіна, розглядають на рівні конкретної 

методики, тобто, технологія навчання виконує роль інструментарію в 

педагогічному процесі.  

Не стоять осторонь проблеми педагогічного проектування 

(педагогічного моделювання) й військові педагоги. Сучасними дослідниками 

військової освіти (В. В. Ягупов, М. І. Нещадим, І. В. Біжан, М. І. Науменко, 

А. В. Барабанщиков, П. А. Корчемний) розкрита методологія військової 

педагогіки, закономірності та принципи підготовки військових фахівців. 

Педагогічне проектування, за В. В. Ягуповим [3, с. 205-206],  

виражається як поєднання трьох взаємопов'язаних видів творчості - 

дидактичної, технологічної та організаторської, що приводять до створення в 

кінцевому результаті конкретної педагогічної технології. Крім проектування, 
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за твердженням М. І. Нещадима [5, с. 339-340], педагогічна технологія 

передбачає й упровадження стратегії навчання в практику через систему 

процедур і операцій. 

Педагогічне проектування як вид професійної діяльності являє собою 

розробку проекту технології навчання. Процедура проектування на рівні 

конкретної методики включає аналіз вихідних даних, оцінювання технології, 

її конкретизацію з урахуванням конкретних умов навчання, вибір методів та 

прийомів. Проектувальна діяльність студентів (курсантів, слухачів) 

відбувається на основі конкретної моделі процесу навчання. Саме через неї 

реалізуються діагностичні умови і прогнозування дій педагога. У здійсненні 

педагогічного проектування неабияку роль відіграє метод моделювання. 

Метою цієї статті є з'ясування місця й ролі моделювання як важливого 

сучасного методу навчання у вищій школі нового типу, у тому числі – 

військовій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічне проектування 

- складна багатоступінчаста діяльність, що передбачає здійснення низки 

логічно послідовних дій, які допоможуть наблизити розробку 

передбачуваних завдань від загальної ідеї до точно описаних конкретних 

кроків. Прийнято вважати, що педагогічне проектування складається з трьох 

взаємозумовлених етапів: моделювання, проектування та конструювання. 

Перший етап створення моделі пов'язаний з формуванням мети 

(загальної ідеї) створення певної системи, процесу чи ситуацій і основні 

шляхи їх досягнення. Другий етап (створення проекту) передбачає подальшу 

розробку побудованої моделі й доведення її до рівня практичного 

використання. На третьому етапі (створення конструкта) відбувається 

деталізація розробленого проекту, яка наближає його до використання в 

конкретних умовах реальними учасниками навчального процесу. Іншими 

словами, педагогічне проектування реалізується через створення 

різноманітних документів, в яких описується з різним ступенем точності 

побудова й дія педагогічних систем, процесів або ситуацій. 
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Моделювання дуже широко використовується в різноманітних галузях 

науки, техніки, виробництва і є однією з характерних особливостей пізнання 

об'єктивної дійсності. Однак у філософській літературі трактується як метод 

наукового пізнання, який спроможний узагальнити в собі теоретичне й 

емпіричне, індукцію й дедукцію. Моделювання як метод навчання відоме в 

приватних методиках природничо-математичного спрямування, зокрема, як 

математичне, фізичне чи комп'ютерне моделювання [11, с. 68]. 

У зв'язку з широким упровадженням міжпредметних зв'язків та 

інтеграцією знань у процесі навчання у вищій школі цей метод поступово 

посідає чільне місце й на заняттях з гуманітарних дисциплін. Перш ніж 

уточнити поняття «моделювання», з'ясуємо, що собою являє «модель». 

Найбільш вдале й доступне для розуміння визначення моделі пропонують 

філософи: «Модель — це мислено уявлювана або реалізована система, яка, 

відображаючи або відтворюючи об'єкт дослідження, здатна замінювати його 

так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей об'єкт» [11]. 

Найпростіше трактування методу моделювання випливає з попереднього 

тлумачення: метод пізнання, який оперує науковими моделями. 

Дещо подібне визначення подає В.Ф. Паламарчук: «… це метод 

дослідження (чи навчання), який передбачає створення штучних чи 

природних систем (моделей), котрі імітують суттєві властивості 

оригіналу…» [9, с. 46]. 

Таким чином, моделювання пов'язане з процесом створення моделей і 

роботою з ними Основний зміст моделювання полягає у тому, щоб за 

результатами дослідів з моделями можна було дістати відповідь про характер 

ефектів, які пов'язані з досліджуваним об'єктом. 

У науковій літературі пропонується кілька класифікацій моделей, 

проте більшість дослідників сходяться на тому, що всі моделі умовно можна 

поділити на дві групи: мислені (ідеальні) і матеріальні (речові). Якщо 

матеріальні моделі втілені в металі, дереві і складаються з речових елементів, 

змонтованих у агрегат, то мислені моделі складаються з наочно поданих або 
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логічно осмислених елементів. Мислене моделювання, як правило, передує 

матеріальному, оскільки перед тим, як побудувати матеріальну модель, 

людина мислено собі її уявляє, теоретично обґрунтовує. У свою чергу, 

мислене моделювання можна поділити на види й підвиди: 

• наочне (схеми, таблиці, блоки, аналогії, гіпотези); 

• знакове (умовно-графічне, умовно-буквене, комбіноване); 

• математичне (прогнозування, аналізування, комп'ютерні 

програми, цифрове моделювання,). 

У підготовці фахівців СРОС – офіцерів ВСУ широко використовується 

наочне й знакове моделювання. У першу чергу, воно представлене у 

науковій, енциклопедичній та довідковій літературі. 

В.Ф. Паламарчук, аналізуючи можливості ідеальних (мислених) 

моделей, визначає головні їх функції — описову, конструктивну і евристичну 

[9, с. 47]. 

Описова функція моделі полягає в тому, що в досліджуваному об'єкті 

виділяються й узагальнюються істотні компоненти і взаємозв'язок між ними. 

Конструктивна функція моделі проявляється у її здатності служити 

орієнтиром для застосування здобутих знань у нових мовах. Це дозволяє при 

використанні мислених моделей на заняттях зі спеціальних дисциплін 

розв'язувати проблеми, які вимагають переносити знання в незнайому (іноді - 

критичну) ситуацію. 

Евристична функція моделі сприяє прогнозуванню. Евристичні моделі 

більш орієнтовані на оволодіння новими знаннями, узагальнення й 

систематизацію набутих знань, умінь та навичок (професійна 

компетентність) студентів (курсантів, слухачів). 

Ураховуючи сучасні вимоги до процесу одержання нових знань у 

вищих військових навчальних закладах, які спрямовані на розвиток 

самостійності, самоконтролю й самооцінки майбутніх фахівців СРОС, слід 

ширше впроваджувати у навчальний процес метод моделювання 

педагогічних (методичних) ситуацій, зокрема, заняття (окремої його частини 
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та в цілому), як складової військових ігор та навчань. Моделювання саме в 

такому вигляді може виступати як ефективний метод навчання в методиці 

викладання спеціальних дисциплін у ВВНЗ.  

Формування творчого, ініціативного, самокритичного фахівця СРОС 

здійснюється тоді, коли майбутній офіцер ВСУ уже в роки навчання у вищій 

школі буде поставлений в умови, наближені до його практичної діяльності за 

допомогою активних методів навчання, до яких і належить моделювання 

педагогічних (методичних) ситуацій. Створення в навчально-виховному 

процесі в ВВНЗ ситуацій, які моделюють майбутню професійну діяльність 

офіцерів ВСУ, зможе забезпечити формування їх готовності до спілкування з 

військовослужбовцями у різноманітних ситуаціях. 

Теоретичне дослідження цієї проблеми дає змогу стверджувати, що 

дидактичне моделювання полягає у створенні уявних ситуацій, які 

вимагають професійного реагування й розв'язання певних навчальних, 

навчально-бойових та бойових завдань. 

Моделювання методичних ситуацій (на відміну від інших видів 

мисленого моделювання) - це створення таких ситуацій-моделей, де реальні 

об'єкти замінюються символами і взаємостосунки між учасниками діяльності 

складаються не природно, а організовані спеціально під керівництвом 

викладача, тобто штучно. Метою моделювання методичних ситуацій є 

сформувати готовність майбутніх фахівців СРОС до виконання обов’язків 

певних посадових осіб у підрозділах (військових частинах, з’єднаннях) ЗСУ. 

Для застосування методу моделювання педагогічних ситуацій на 

практичних заняттях з спеціальних дисциплін необхідно перевірити 

готовність студентів (курсантів, слухачів) до спілкування за допомогою 

моделей. 

З цією метою слід було розробити спеціальні критерії, а саме: 

• знання суті й змісту мисленого моделювання та його різновидів; 

• вміння передбачати можливі моделі педагогічних ситуацій 

відповідно до мети, типу й структури занять; 
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• аналіз певних явищ та фактів; 

• здатність здійснювати проектування (конструювання) змісту та 

способів розв'язання педагогічних завдань; 

• практичне застосування моделювання методичних ситуацій в 

умовах, максимально наближених до бойових; 

• здійснення аналізу (самоаналізу) створення незнайомої (іноді - 

критичної) ситуації. 

Оскільки методичне моделювання пов'язане з розробкою загальної ідеї, 

концепції, реалізуючи яку учасники навчально-виховного процесу будують 

так званий цільовий ідеал, тобто модель майбутньої своєї професійної 

діяльності, то моделювання швидше всього є методом викладання, тому що 

саме викладач ініціює створення моделі, добирає весь необхідний 

дидактичний матеріал, контролює шляхи досягнення загальної мети. Хоча, із 

часом, набувши певного досвіду, студенти (курсанти, слухачі) зможуть і 

самостійно розробляти моделі різних педагогічних ситуацій. Використання 

методу моделювання, ізольованого від наступних важливих складових - 

проектування і конструювання, - не приведе до позитивних результатів. 

Схематично взаємозалежність цих методів показана на рис. 1. 

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНИХ СИТУАЦІЙ 

 

ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ СИТУАЦІЙ 

 

КОНСТРУЮВАННЯ МЕТОДИЧНИХ 

СИТУАЦІЙ 

 

Рис.1 Взаємозалежність методів створення методичних ситуацій 

Проектування як наступний крок у цій педагогічній технології 

здійснюється через застосування методу проектів, який був запропонований 

американськими філософами й дидактами Дж. Дьюї та В. Х. Кілпатриком ще 

у 20-х роках двадцятого сторіччя. Метод проектів являє собою певну 

сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють розв'язати ту 
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чи іншу проблему в результаті самостійних дій учасників навчального 

процесу з обов'язковою презентацією цих результатів [10, с. 94-98]. У 

вітчизняній педагогічній науці цей метод був опрацьований О. М. Пєхотою, 

який виділяє такі типи проектів: дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, 

практико-орієнтовані [7, с. 53]. Проектна технологія має посісти чільне місце 

і у  військовій педагогіці, оскільки вона орієнтована на активну самостійну 

діяльність, на розвиток творчого мислення, формування вмінь прогнозувати 

результати, інтеграцію знань із суміжних дисциплін. 

Для того, щоб використання методу моделювання методичних ситуацій 

було ефективним, тієї кількості годин, що виділяє навчальний план на 

групові та практичні заняття, звичайно, недостатньо. Тому бажано 

скористатись резервом навчальних годин, відведених на самостійну роботу 

під керівництвом викладача. У результаті теоретичних і експериментальних 

досліджень методики педагогічного проектування як засобу ефективної 

підготовки майбутнього фахівця СРОС нами виділено п'ять блоків 

проектування методичних ситуацій: предметно-інформаційний, 

експресивний, перцептивний, виконавчий і контрольно-корекційний. 

Предметно-інформаційний або теоретичний блок базується на 

оволодінні знаннями про типи і структуру занять (навчань), їх класифікацію, 

методи, прийоми й засоби навчання; варіативність педагогічних ситуацій. 

Основними завданнями теоретичного блоку є дослідження 

особливостей застосування студентами (курсантами, слухачами) методу 

моделювання. 

До експресивного блоку входить підготовка студентів (курсантів, 

слухачів) до моделювання системи занять зі спеціальних дисциплін, 

психологічна підготовка до спілкування, до контактних стосунків 

військовослужбовців.  

Основою перцептивного блоку є моделювання й проектування 

педагогічних ситуацій, які мають прогностичний та конструктивний характер 

і відзначаються більшою самостійністю студентів (курсантів, слухачів). 



197 

 

До виконавчого блоку входить конструювання реальних ситуацій 

педагогічного процесу (проведення в аудиторії фрагментів або повних 

навчальних занять). 

Контрольно-корекційний блок включає аналіз чи самоаналіз створеної 

педагогічної ситуації.  

Висновки. Таким чином, педагогічне проектування будь-якої 

педагогічної ситуації може включати такі види діяльності студентів 

(курсантів, слухачів): аналітичну (концептуальну), що починається з аналізу 

й оцінки поставленого завдання і закінчується формуванням самої ситуації, 

яку необхідно змоделювати; проекційну, яка пов'язана з плануванням форми, 

методів і засобів для моделювання педагогічної ситуації та методичною 

розробкою заняття чи його фрагмента; діагностичну, спрямовану на 

забезпечення адекватності проектування майбутньої професійної діяльності; 

виконавчу, що являє собою реалізацію замислу та практичне відтворення 

розробленого проекту; корекційну, яка дає можливість удосконалювати свої 

знання та вміння, поліпшувати розроблений проект. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Беспалько, В. П., Беспалько, Л. В. Педагогическая технология // 

Новые методы и средства обучения. — Вып. 2 (6). — М.: Знание, 1989. – С. 

17 – 29. 

2. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологи / 

В. П. Беспалько // — М.: Педагогика, 1989. - 192 с. 

3. Військове виховання: історія, теорія та методика: навч. посібник / 

[за ред. В. В. Ягупова]. – К.: “Graphic&Design”, 2002. – 560 с. 

4. Левина, М. М. Технологии профессионального педагогического 

образования / М. М. Левина // — М.: Академия. — 2001. – 300 с. 



198 

 

5. Нещадим, М. І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, 

методологія, практика: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 

2003. – 852 с. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

системы повышения квалификации педагогических кадров / Е. С. Полат, 

М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров //. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. — 272 с. 

7. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, 

А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. [За заг. ред. О. М. Пєхоти]. – К.: 

А.С.К., 2001. — 256 с. 

8. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / 

[Ответственный редактор М. В. Буланова-Топоркова]. — Ростов-на-Дону: 

Фенікс, 2002. - 544 с. 

9. Паламарчук, В. Ф. Техне інтелектус (технологія інтелектуальної 

діяльності учнів) : Посіб. для вчителів / В. Ф. Паламарчук; Ін-т педагогіки 

АПН України //. - К. : АПН України, 1999. - 92 c. 

10. Романюк, І. М. Розвиток дидактики: історичний аспект / 

І. М. Романюк // Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць 

Національного університету оборони України. – К.: НУОУ, 2012. – Вип. 1 

(3). – С. 94 - 98. 

11. Штофф, В. А. Моделирование и философия. / В. А. Штофф // — 

М. — Л.: Наука, 1966. – 302 с. 



199 

 

 

Пєтухова І. О.,  

к.пед.н., доцент, 

доцент кафедри  

психології та соціології  

Національного університету 

ДПС України 

Данілкович Л. В.,  

студентка групи МЕБ 14-1 

Національного університету 

ДПС України 

 

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ (НА 

ПРИКЛАДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ») 

 

Орієнтація на особистість – головна умова функціонування всіх ланок 

системи освіти. Провідним орієнтиром у цьому є обов’язкове врахування 

цінностей особистості, її мотивів, інтересів, індивідуальних особливостей. Ці 

складові визначають розвиток професійної спрямованості особистості, її 

професійне становлення. Життєва стратегія старшокласників передбачає 

вибір вирішального напряму, способу життя, визначення пріоритетних 

завдань, етапів їх реалізації й послідовності; розв’язання протиріч. 

Старшокласники, які усвідомлено ставляться до самостійного життя, 

переходу від навчальної до трудової діяльності, насамперед, мають потребу в 

знаннях про те, як до цього готуватися найкраще, використовуючи наявні 

можливості. Перед ними виникає необхідність самовизначення, вибору 

подальшого життєвого шляху як першочергове завдання. Вибір професії стає 

психологічним центром розвитку особистості випускника школи, створюючи 
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в нього своєрідну внутрішню позицію, тому актуальності набуває 

дослідження його професійного самовизначення. 

У сучасній психології самовизначення особистості розглядається як 

активне визначення людиною місця у системі суспільних відносин [4]. У 

цьому зв’язку важливо розглядати особистісне і професійне самовизначення 

під час вибору старшокласником життєвого шляху. Особистісне 

самовизначення являє собою вибір життєвої позиції, визначення перспектив 

у діяльності та сімейному плануванні. Випускники розглядають вибір 

професії певним чином як висновок із аналізу потреб і власних здібностей, із 

зіставлення цих особливостей з вимогами, що висуває до людини професія. 

На даному етапі виникають і формуються професійні наміри і первісне 

орієнтування в різних сферах праці; професійне навчання як освоєння 

обраної професії здійснюється після одержання шкільної освіти. Професійна 

адаптація характеризується формуванням індивідуального стилю діяльності 

і включенням у систему виробничих і соціальних відносин; самореалізація 

(часткова або повна) пов’язана з очікуваннями від професії.  

Таким чином, 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 даного процесу, переломним моментом у 

житті є акт вибору професії. За часовими межами він, зазвичай, збігається із 

закінченням школи і тісно пов’язаний із попередніми етапами професійного 

самовизначення. У психологічній літературі існують різні підходи до 

визначення психологічних факторів ухвалення рішення щодо вибору 

професії. Ряд дослідників дотримуються точки зору, що вибір професії – це 

вибір діяльності. Професійне самовизначення розглядається при цьому як 

процес розвитку суб’єкта праці. У контексті розуміння професії як вибору 

діяльності поширена також точка зору, що основною детермінантою вірного 

вибору є професійний інтерес або професійна спрямованість. Інші вважають, 
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що вибір професії – соціальне явище, обумовлене соціальними 

характеристиками професії [2].  

На думку Е.А. Климова, до основних факторів, що визначають 

професійний вибір відносять: позицію старших, родини, однолітків, 

шкільного педагогічного колективу; особисті професійні і життєві плани; 

здібності та їхні прояви; домагання суспільного визнання; проінформованість 

про професії.  

Серед суб’єктивних факторів вибору професії, зазвичай, перевага 

надається: інтересам (пізнавальний, професійний); здібностям і нахилам (як 

психологічним механізмами, необхідним для успіху у визначеному виді 

діяльності); темпераменту; характеру. Вибір професії відбиває визначений 

рівень особистих домагань, заснованих на оцінці власних здібностей і 

можливостей. Крім того, вибір професії, професійне самовизначення вимагає 

високої активності суб’єкта, залежить від рівня сформованості усвідомленої 

психічної саморегуляції, ступеня розвитку емоційно-вольової сфери. 

Об’єктивні фактори включають: рівень підготовки (успішності), стан 

здоров’я, проінформованість про світ професій. Виділяють також соціальні 

характеристики, зокрема: соціальне оточення, домашні умови, освітній 

рівень батьків. 

Отже, важливими факторами в професійному самовизначенні є: 

здатність об’єктивно оцінювати індивідуальні особисті якості і співставляти 

їх із певними професіями; можливість вивчати світ професій, спираючись на 

об’єктивні фактори і формувати адекватне уявлення; уміння виділяти 

головне і свідомо здійснювати власний вибір.  

З метою вивчення уявлень старшокласників про власне майбутнє, нами 

було проведено експериментальне дослідження старшокласників 

Старосинявського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», яке включало 

ряд методик, зокрема: «Здійснення бажань», «Моє уявлення про майбутнє», 

«Вивчення професійних намірів старшокласників».  
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Результати діагностики за методикою «Здійснення бажань», 

встановили, що центральне місце у процесі формування світогляду посідає 

вирішення докорінних соціально-моральних проблем, які групуються поряд 

із питаннями про сенс життя. З багатьох уявних, фантастичних чи 

абстрактних можливостей, поступово вимальовується кілька реальних та 

прийнятих варіантів, між якими і потрібно здійснити вибір [1]. У 

випускників чітко простежується низький рівень загальнолюдських, 

духовних цінностей (2%). Достатньо сформовані егоцентричні (споживацькі) 

і суспільні (по 30%), а переважають – сімейні цінності (38 %), зокрема: 

добробут, вигідний шлюб тощо. 

Методика-твір на тему: «Моє уявлення про майбутнє» визначає 

причини, які призводять до труднощів адаптації на соціальному рівні. 

Результати засвідчують, що найбільше привертають увагу співвідношення 

між розумінням сенсу життя і намірами особистості; професійними 

інтересами і мотивами вибору професії; навчальними чи професійними 

інтересами і мотивами вибору професії; почуттям обов’язку і прагненням до 

соціального схвалення. За результатами методики «Моє уявлення про своє 

майбутнє» було встановлено, що десятикласники ставлять найближчі цілі – 

закінчити школу, а далі не зовсім визначені – вступити у вуз чи технікум, 

отримати гарну роботу, а от із визначенням професії більшість ще не 

визначилася остаточно. З творів одинадцятикласників можна побачити 

проблеми, які найбільше хвилюють їх на порозі дорослого життя. Це 

невпевненість, страх перед майбутнім, проблема у виборі професії, 

побоювання не помилитися, зробити правильний крок. Висвітлюють у своїх 

творах і найважливіші цінності: здоров’я своє і близьких людей, створення 

сім’ї, цікава та корисна професія, хороша робота, що задовольняє матеріальні 

потреби; гарні знання як запорука успіху; вірні друзі тощо.  

Життєвий план охоплює всю сферу особистісного самовизначення – 

моральність, життя, рівень домагань, вид діяльності тощо. Зрозуміло, що дані 
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тенденції простежуються лише в узагальненому вигляді. Найважливішим же 

для старшокласників постає вибір професії.  

Методика «Вивчення професійних намірів старшокласників» дозволяє 

визначити ступінь готовності до вибору професії, досліджує внутрішню 

усвідомленість самого вибору і визначеність професійних інтересів. Тож, 

зважаючи на головні завдання розвитку особистості в юнацькому віці, 

психодіагностична робота у навчальному закладі повинна йти, крім 

визначення особистісних властивостей, ще й у руслі професійної орієнтації 

та професійного відбору старшокласників. Опитувальник «Вивчення 

професійних намірів старшокласників» демонструє, що у ранньому 

юнацькому віці свідоме ставлення учнів до набуття середньої освіти з 

кожним роком дедалі більше пов’язується з вибором певної спеціальності. 

Так, результати дослідження професійних намірів старшокласників 

встановили, що 86,8% учнів Х-ХІ класів мають конкретні наміри щодо 

майбутньої професії, 84% одинадцятикласників точно зазначили професію, 

яку вони прагнуть опанувати. Багато з них розглядає навчання як шкільну 

підготовку до оволодіння нею. Характерно, що професійне самовизначення 

юнаків і дівчат здійснюється через усвідомлення ними власних можливостей, 

змісту і характеру діяльності, яку вони обирають, тих труднощів, із якими 

можуть зустрітися під час оволодіння професією. Опитувальник «Вивчення 

професійних намірів старшокласників» дозволив визначити наявність 

готовності до вибору професії, яка характеризує внутрішню усвідомленість 

факту вибору, визначеність професійних інтересів, знання про професію 

(фізичні і психологічні вимоги), оцінку власних здібностей [3].  

У переліку професій, яким би хотіли присвятити своє подальше життя 

десятикласники зазначені: перекладач, оператор комп’ютерного набору, 

економіст, лікар, міліціонер, продавець, стоматолог, психолог, прокурор, 

бізнесмен, модельєр, перукар, автомеханік.  

Одинадцятикласники повторюють даний перелік, проте спостерігається 

усвідомлення того, наскільки бажання співпадають із реальними 
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можливостями, здібностями. Їх серйозно цікавить питання психології 

здібностей, нахилів, інтересів, шляхів розвитку власного потенціалу.  

У старших класах учні часто виявляють однаковий інтерес до всіх 

дисциплін, що викладаються в школі. Його можна визначити як «інтерес до 

загальної позитивної успішності». В одних випадках цей інтерес пов’язаний 

із бажанням успішно закінчити школу, аби потім легше було вступити до 

вищого навчального закладу, в інших – із бажанням розширити власний 

світогляд. Загальний інтерес до знань як мотив навчання у частини 

старшокласників поєднується з вибірковим інтересом до того чи іншого 

навчального предмету. Зв’язок інтересу до окремих предметів з вибором 

професії найвиразніше виявляється у одинадцятикласників. Ті з них, хто вже 

зробив вибір, більше уваги приділяють предметам, що стосуються обраної 

спеціальності, і за якими будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання.  

Проте залишається актуальним питання: «Хто здійснює остаточний 

вплив на вибір професії?». За результатами анкетування встановлено, що у 

47,3% випадків – батьки; 25,8% – учителі; 14% – старші товариші, які вже 

опанували цю професію; 12,9% – ровесники. Таким чином, найбільше 

впливають на вибір професії батьки, чий вплив сильніше, ніж вплив учителів, 

товаришів, ровесників.  

У більшості старшокласників уже чітко виражена диференціація 

інтересів і схильність до тих або інших видів діяльності. Одні полюбляють 

розумову працю, інші – фізичну, треті – спілкування з людьми, четверті – 

суспільну роботу, п’яті захоплюється всім по черзі, а шості – до всього 

однаково байдужі. Не менш різноманітна їхня мотивація. Одним, що б він не 

робив, рухає потреба досягнення успіху, визнання, іншим – бажання 

приносити користь оточуючим, третім – почуття залежності і потреба в 

схваленні, четвертим – бажання піти від напруги і конфліктних ситуацій. На 

що орієнтуються старшокласники, обираючи професію? Наші результати 

демонструють наступну тенденцію:  
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- принести користь близьким, престижність професії, рівень заробітної 

плати – по 8,6%;  

- відповідність роботи власним можливостям – 25,8%; 

- інтерес і змістове наповнення роботи – 34,4%. 

Отже, домінуючим мотивом у виборі професії виступає інтерес. З ним 

як із мотивом учіння пов’язані переживання учнями інтелектуальних 

почуттів (задоволення від розумового напруження, радості пізнання, 

відкриття нового, невідомого тощо). Інтерес до набуття знань нерідко у 

старшокласників поєднується з потребою в самоосвіті, прагненням до 

самовдосконалення пізнавальних можливостей, розвитку здібностей. Це 

виявляється у самостійних пошуках нових джерел освіти. Учні не 

обмежуються шкільною програмою, вони широко використовують як 

альтернативу позашкільні гуртки, курси.  

Отже, в результаті дослідження встановлено, що професійне 

самовизначення розглядається як вибір особистістю виду майбутньої 

професійної діяльності, що відбувається з урахуванням наявних професійних 

нахилів чи уподобань. Визначено, що найближчі цілі 11-класників 

відрізняються від вибору 10-класників порівняною усвідомленістю і 

стійкістю і включають здоров’я, сім’ю, професію, роботу, знання, друзів. 

Доведено, що остаточний вплив на вибір професії мають батьки, а вже 

потім – учителі та друзі.  
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САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМ ТА ХАРАКТЕРУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ, НЕОБХІДНОЇ НЕБЛАГОПОЛУЧНИМ РОДИНАМ 

Труднощі виконання сім’єю виховної функції значною мірою пов’язані 

із знецінюванням моральних, духовних, громадянських ідеалів у суспільстві, 

відсутністю загальних стратегій виховання дитини в сім’ї, недостатньою 

підготовкою молоді до материнства і батьківства. Протиріччя доби, які 

об’єктивно відчуває на собі сучасна українська родина, поділяються на 

зовнішні та внутрішні. Потужний вплив на розвиток сім’ї справляють 

зовнішні протиріччя, зумовлені характером відносин між суспільством та 

сім’єю, оскільки вони відображають державну політику у сфері економіки, 

демографії, сім’ї та ін. Ці протиріччя можна розглядати в залежності від 

ступеня і рівня, змісту і сфери взаємодії, потреб сім’ї, прав сім’ї, обов’язків 

сім’ї, наявних умов, гендерних стереотипів суспільства. 

Внутрішні ж протиріччя відображають характер відносин у самій сім’ї 

між членами родини (за змістом і сферою взаємодії) і визначаються: цілями і 

діями сім’ї, цілями і діями окремих членів сім’ї (за умови їх розбіжності), 

бажаним та наявним способом життя, умовами існування, новими 

завданнями сім’ї, наявним досвідом їх розв’язання, потребами та вимогами 

сім’ї та окремих її членів, правами та обов’язками членів сім’ї, батьками і 

дітьми, самими батьками, самими дітьми, емоціями та почуттями членів 

сім’ї, якостями та звичками подружжя. 

Вміння вичленовувати ці протиріччя, розуміти їх причини і 

взаємопов’язаність, бачити шляхи їх розв’язання в інтересах сімей і їх 

окремих членів на державному  (у загальній і сімейній політиці держави), 
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фаховому (зусиллями спеціалістів) та індивідуальному рівнях (зусиллями 

самих членів сімей) значною мірою могло б поліпшити становище сімей в 

Україні і можливості реалізації їх виховної функції. 

Сьогодні представники українських родин, які потребують соціальної 

допомоги, по-різному розуміють практичні можливості надання їм 

соціальних послуг. Для одних категорій сімей – це можливість вирішення 

матеріальних проблем, для інших – це можливість вирішити проблеми в 

духовній сфері сім’ї. Українським інститутом соціальних досліджень в межах 

проекту “Громадська думка щодо соціальних послуг різним категоріям 

сімей” аналізувалися відповіді учасників опитування відносно перспектив 

надання соціальних послуг сім’ям та готовності сімей звертатися по 

допомогу. Умовно респонденти розподілилися на дві групи, а саме: поняття 

“соціальна допомога” однією групою респондентів сприймається й 

інтерпретується як переважно чи лише матеріальна допомога, іншою групою 

– як допомога передусім у духовній сфері.  

Диференціація учасників опитування за вибором однієї з двох 

зазначених установок починається вже в момент визначення основної 

проблеми, від наявності котрої, на думку респондента, найбільшою мірою 

потерпає його (чи її) сім’я. Матеріалістично-прагматичний ухил в 

самоусвідомленні основних проблем сім’ї переважає (як серед учасників 

даного опитування, так і в суспільстві загалом), однак перевага ця не є 

абсолютною. Досить значним є представництво респондентів, які найбільш 

за все схвильовані зовсім не матеріальними, а духовними проблемами, які 

загрожують існуванню їх сімей. Зокрема, йдеться й про “проблеми у справі 

виховання дитини” (або дітей), “конфлікти або відсутність взаєморозуміння 

між членами подружжя”, “конфлікти батьків та дітей”. 

Окрему групу потенційних або актуальних одержувачів соціальних 

послуг становлять представники сімей, які найбільшою мірою потерпають 

від проблем, що мають одночасно як матеріальний, так і духовний, 
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морально-етичний вимір. Йдеться про такі тяжкі психологічні (і одночасно 

соматичні) розлади, як наркоманія або алкоголізм. Подібне розмежування 

груп одержувачів соціальних послуг має умовний характер, однак, без 

проведення подібного розмежування (з подальшим визначенням напрямів 

роботи та розподілом функціональних обов’язків серед представників служб, 

які займаються наданням допомоги сім’ям) соціальна робота матиме 

хаотичний характер, буде нецілеспрямованою. 

Аналіз уявлень учасників опитування стосовно причин їхніх сімейних 

проблем дав можливість стверджувати, що існує умовний поділ на зовнішні і 

внутрішні причини впливу на їхні сімейні стосунки. Одні, як правило, 

впевнені в тому, що всі їхні негаразди зумовлені певними чинниками 

зовнішнього оточення. При цьому матеріальні проблеми пояснюються ними 

як прорахунки у державній політиці як такій.  

Усупереч даній поширеній схильності багатьох представників 

проблемних сімей проектувати свої проблеми на якісь зовнішні й від них не 

залежні процеси, з точки зору соціальної роботи, значно більш 

перспективною є установка іншої групи респондентів. Ці респонденти 

зазначили, що головною причиною їхніх сімейних утруднень є певні 

процеси, всередині їхньої власної сім’ї. Можна припустити, що навіть у тих 

випадках, коли проблеми дійсно зумовлені зовнішніми чинниками, соціальна 

допомога може стати насправді ефективною, якщо її одержувач зможе 

переорієнтуватися на вирішення своїх внутрішніх проблем, докладаючи й 

свої власні сили. Проблеми, якщо їх причини усвідомлюються саме таким 

чином, можна вирішувати, мобілізуючи потенціал самої сім’ї.  

Однак неготовність до співпраці із соціальними службами у 

розв’язанні сімейних проблем виявили близько половини респондентів. Вони 

вважають, що втручання соціальної служби в проблеми сім’ї є 

неприпустимим і впевнені, що допомога має надаватися тільки в тому 

випадку, коли по неї звертається уся родина разом. Типові аргументи на 
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користь даної позиції були такі: "Втручання за вимогою лише одного з членів 

сім'ї лише ускладнює й без того заплутані стосунки", "Свої проблеми треба 

вирішувати самостійно (не давати нікому втручатися у справи сім'ї)".  

З іншого боку, є частина респондентів, які вважають, що навіть голос 

одного має бути почутий. Найбільш виразно цю точку зору було передано в 

такому висловлюванні: "Подібне втручання може бути вкрай потрібним, 

оскільки кожна людина існує як особистість, потреби у кожної людини є 

індивідуальними і вони не обов'язково мусять бути поставлені у чітку 

залежність від потреб інших людей". Окрім того, у багатьох респондентів 

(таких теж виявилося близько половини) знайшлися досить вагомі аргументи 

проти тези про те, що соціальну допомогу родині варто надавати лише в тому 

випадку, якщо хтось із її членів про це просить. Навпаки, вважають 

представники цієї групи опитаних, можливі ситуації, коли втручання 

повинне мати місце незалежно від бажання родини. Найчастіше за все 

достатньою підставою для такого втручання (за відсутності будь-яких 

звернень по допомогу чи навіть усупереч волі членів самої сім'ї) називалися 

такі чинники у сімейних стосунках, як "загроза для неповнолітньої дитини", 

"загроза для життя людини", "фізичне насильство (або насильство як таке) 

над людиною", "наркоманія", "хвороба, яка може передатися оточенню". 

Були й більш категоричні респонденти, які висловили думку, що втручання з 

боку соціальних служб може бути обґрунтовано самим лише фактом 

визнання тієї чи іншої сім'ї неблагополучною.Окрім процедури надання 

психологічних або психотерапевтичних послуг як такої, у свідомості 

учасників опитування дуже важливе місце посідає такий чинник, як 

психологічна культура або психологічна атмосфера, в якій здійснюється 

надання соціальних послуг. Великою є потреба респондентів у збільшенні 

досвідчених, ерудованих, здатних давати зрозумілі, практично цінні 

консультації фахівців.  
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Таким чином, серед опитаних членів сімей існує різний рівень 

усвідомлення потреби, мотивації та готовності користуватися послугами 

соціальної служби. Так, зокрема, існують певні групи як реальних, так і 

потенційних користувачів, які хотіли б від соціальної служби отримати різні 

види послуг. Одна категорія опитаних членів сімей більше очікує від 

соціальних служб матеріальної допомоги, інша – віддає перевагу послугам у 

сфері духовного життя сім’ї. Є й така група членів сімей, які не готові до 

співпраці з соціальними службами у розв’язанні сімейних проблем. Вони 

розглядають допомогу соціальних служб у вирішенні сімейних проблем як 

втручання в особисте життя. Таких виявилося близько половини з опитаних 

респондентів. Батьками не повністю усвідомлюється, а також не надається 

великого значення таким важливим факторам сімейного виховання дітей, як 

неблагополучне сімейне оточення, прорахунки у вихованні, погіршення 

внутрішньосімейних стосунків між подружжям, між батьками і дітьми. Усе 

це призводить до збільшення кількості конфліктних сімей. З іншого боку, є 

досить велика група опитаних, які вважають, що соціальні послуги слід 

надавати кожному із членів сім’ї, які звертаються за допомогою, незалежно 

від того, потребує цього вся сім’я чи лише один її член. Але, слід зауважити, 

що, на жаль, переважають випадки, коли члени родини за допомогою 

звертаються тоді, коли вже щось трапилося і спричинило негативні наслідки 

для всієї сім’ї чи окремих її членів. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що соціальним службам слід не 

лише надавати послуги різним групам населення, але і формувати в різних 

груп населення об’єктивне уявлення щодо практичних можливостей 

соціальних служб, підвищувати мотивацію щодо користування ними для 

попередження, профілактики та вирішенні тих проблем, які виникають у 

сім’ях. У зв’язку із цим, зростає актуальність інформаційно-профілактичної 

роботи соціальних служб з різними категоріями сімей з тим, щоб підвищити 

рівень їхньої готовності та спроможності до виконання виховної функції, яка 
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характеризується об’єктивною сукупністю знань, умінь, навичок виховання і 

поводження батьків з дітьми відповідно до їхнього віку та індивідуального 

розвитку; рівнем самооцінки власної готовності, який виявляється в умінні 

його регулювати – поповнювати знання, творчо користуватися методами і 

прийомами виховання, враховувати набутий досвід, критично оцінювати 

результати своєї виховної діяльності тощо. 

Найбільш не вистачає педагогічних знань та навичок молодим сім’ям. 

Так, за результатами соціологічного опитування, 73% опитаних молодих 

сімей вважають, що їм не вистачає необхідних психолого-педагогічних 

знань. Причинами низького рівня готовності до сімейного життя можна 

вважати: відсутність цілеспрямованої, поетапної, організованої системи 

виховання майбутніх батьків, їх підготовки до виконання соціальних ролей 

чоловіка і дружини, батька і матері; негативний досвід і негативний приклад 

ставлення до дітей і їхніх потреб у батьківській родині; нерозуміння сутності 

гуманних взаємин; відсутність умов для підвищення свого 

загальнокультурного і педагогічного рівня; відсутність забезпеченої 

мотивації до такої діяльності (нерозуміння того, для чого це їм потрібно), 

низький рівень педагогічної культури родини. 

Педагогічна культура батьків зумовлює і відповідні форми та методи 

виховання дітей та підлітків. Як засвідчили проведені дослідження, у своєму 

виборі того чи іншого методу і форми його реалізації батьки найчастіше 

суб’єктивно визначають їх ефективність. Так, багато батьків найчастіше 

звертаються до таких, не завжди ефективних, методів, як повчання, 

моралізування, вимоги та накази. Цікаві результати дає вивчення стану 

усвідомлення батьками неправомірності тих чи інших методів, що 

застосовуються на практиці сімейного виховання. Батьки більш впевнені, що 

вони розуміють своїх дітей, ніж з цим погоджуються самі підлітки. Низький 

рівень педагогічної культури батьків послаблює можливості передачі 

соціального досвіду від старших поколінь молодшим, збіднює сімейне 
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спілкування, загострює педагогічні проблеми виховання і загалом знижує 

міру впливу батьківської сім’ї на дітей.  

Розглядаючи перспективи соціально-просвітницької роботи з сім’ями 

стосовно виховання дітей, слід звернути увагу на той факт, що в практиці 

діючих в Україні соціальних служб переважає контактування з окремими 

членами сімей, а не з сім’єю в цілому; серед форм переважають ті, зміст яких 

розрахований на роботу з неблагополучними сім’ями на етапі розвинутої 

кризи, коли з дитиною щось сталося, і тільки окремі заходи призначені для 

проведення превентивної роботи. Слід вжити заходів щодо підвищення 

мотивації звернення до соціальних служб різних категорій сімей, об’єднаних 

проблемами, пов’язаними не лише ліквідацією конфліктів, але і з їх 

виникненням та попередженням. Кожна неблагополучна родина потребує 

надання її членам спеціальної соціально-педагогічної допомоги з 

урахуванням особливостей конкретної сім’ї, її зв’язків із суспільством, 

матеріального становища, внутрішніх стосунків, наявного виховного 

потенціалу. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У  

СЕРЕДОВИЩІ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

НУДПСУ 

 

Постановка проблеми. Процес соціалізації постійно супроводжується 

необхідністю вибору людиною однієї з альтернатив поведінки, 

різноманітними реакціями у взаємодії з окремими людьми та соціумом. І 

хоча для більшості індивідів соціальні вимоги є стимулом для 

вдосконалення, досягнення гармонії з оточенням, немало їх негативно реагує 

на вимоги суспільства, що спричинює відхилення у поведінці, асоціалізацію. 

Асоціалізація — засвоєння особистістю норм, цінностей, негативних ролей, 

стереотипів поведінки, які спричинюють деформацію суспільних відносин, 

дисгармонію у взаємодії людини і суспільства. Проблема асоціалізації 

пов'язана з десоціалізацією людини, що є негативним результатом її 

існування в соціумі. Десоціалізація — зворотний щодо соціалізації процес, 

який характеризується відчуженням особистості від основної маси людей, 

входженням її в асоціальні чи антисоціальні неформальні групи [5]. Процес 

десоціалізації сигналізує, що на певній стадії відбувається деформація 

соціалізації особистості (здебільшого під впливом негативного 

мікросередовища), результатом якої є руйнація попередніх позитивних норм 

та цінностей і засвоєння антигромадських взірців поведінки. Наслідком 

процесу десоціалізації є девіантні прояви поведінки, що можуть перерости у 
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деліквентну поведінку. З метою запобігання розвитку делікветних проявів 

поведінки у молоді, як у найуразливішої до впливу відповідних практик, 

категорії доцільно не тільки зосередити увагу на дослідженні цього 

феномену з метою запобігання його розповсюдження у молодіжному 

середовищі, але і з’ясувати специфіку його динаміку за статевою ознакою, 

оскільки прояви делікветнтної поведінки мають свою специфіку у чоловіків 

та жінок.  

Метою наукової роботи є проаналізувати та дослідити гендерні 

особливості делінквентної поведінки у студентському середовищі. Об’єктом 

роботи є делінквентна поведінка як форма девіації. Предметом дослідження 

виступають гендерні особливості делінквентної поведінки у студентському 

середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Термін «делінквентність» походить від 

латинського «delinquens» – "провинність". У соціологічній та психологічній 

науці делінквентною називається поведінка, яка порушує суспільні норми як 

морально-етичні, так і правові. Відповідно можна виділити дві форми 

делінквентної поведінки: асоціальну та антисоціальну, які розглядаються і як 

етапи становлення протизаконної поведінки, і як відносно незалежні прояви. 

Варто відзначити, що серед вчених не існує одностайності стосовно 

вживання терміна “делінквентна поведінка”. Американський юрист і 

соціолог Едвін Сазерланд вважає, що для делінквентної поведінки властиве 

засвоєння, по-перше, технічних прийомів здійснення злочинів і, по-друге, 

мотивів, спонук, раціональних переконань і установок, які сприяють 

порушенню закону. Світ делінквентності — це світ тих, хто підкоряється 

своїм законам, і його соціальні норми становлять силу, спрямовану проти 

існуючого соціального ладу. Такий підхід до розуміння делінквенції є 

найпоширенішим. 

Інші дослідники погоджуються, що делінквентна поведінка пов’язана із 

порушеннями правових норм, але не настільки значними, щоб за них нести 

кримінальну відповідальність, а серйозні порушення норм кримінального 
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права, тобто злочини, пропонують називати кримінальною поведінкою. А в 

кримінології делінквентна поведінка визначається як суто молодіжне 

правопорушення, тобто таке, яке здійснюється молодими людьми віком від 

12 до 20 років [7]. 

У найбільш широкому розумінні делінквентна поведінка є певним 

поведінковим розладом, що спричиняється віковими, психопатологічним та 

іншими властивостями особистості чи особливостями її соціалізації. 

Чинниками підвищеного ризику формування делінквентної поведінки слід 

вважати: асинхронію психофізичного розвитку, психічну нестійкість, 

афективну збудливість, розбалансованість ваблень; несприятливі 

середовищні умови, раннє виникнення мікросоціальної і педагогічної 

занедбаності. Коли поведінкові розлади починають набувати 

антисуспільного характеру і відображати активну деструктивну 

спрямованість особистості, що становить погрозу для оточуючих через 

порушення правових норм йдеться про делінквентність. 

Делінквентна поведінка в найнебезпечнішій формі – це злочин. До 

переліку злочинів відносяться крадіжки і вбивства, згвалтування, викрадення 

автомобілів і вандалізм, тероризм, шахрайство, торгівля наркотиками і багато 

іншого. Прояви делікветнтної поведінки, на думку дослідників деліквентної 

поведінки,  мають свою специфіку у чоловіків та жінок. Відтак, вивчення 

гендерних аспектів протиправної поведінки та психологічних особливостей 

неповнолітніх правопорушників дозволяє краще зрозуміти природу та 

причини делінквентності юнаків та дівчат. Нерівномірність фізичного, 

гормонального та психосоціального розвитку підштовхує підлітка заново 

осмислити й оцінити свою гендерну ідентичність у всіх її соматичних, 

психічних та поведінкових проявах. 

Оцінка нормативності жіночої та чоловічої поведінки залежить від 

етнокультурних параметрів, тому що статеві ролі можуть різнитися в 

залежності від суспільних очікувань та вимог. Процес виховання може 
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згладити або загострити відхилення та відбитися на становленні 

делінквентних форм поведінки.  

Теоретичні дослідження в кримінології в більшості орієнтовані на 

пояснення чоловічої злочинності. Частіше за все жіноча злочинність 

розглядається в аспекті проституції. Однак, структура злочинності жінок має 

свою специфіку: жінки в 6 разів частіше, ніж чоловіки, чинять крадіжки 

державного майна в особливо великих розмірах, в 2 рази більше — крадіжки 

особистого майна. Серед засуджених жінок менше осіб, що учинили 

насильницькі злочини, особливо тяжкі злочини. Проте жіноча злочинність 

зростає швидше, ніж чоловіча і має якісно новий характер. Часто жінка не 

тільки очолює злочинну групу, а й організує та чинить найбільш жорсткі та 

витончені злочини. 

Так, можна констатувати певну своєрідність прояву агресії залежно від 

статі: чоловіки частіше демонструють вищі рівні прямої та фізичної агресії, 

тоді як жінки — непрямої і вербальної. Такі прояви адиктивної поведінки, як 

харчова залежність більш властиві жінкам, гемблінг та вживання наркотиків 

— чоловікам. Завершені суїциди частіше зустрічаються у чоловіків після 40 

років. Існують злочини, характерніші для жінок, зокрема, проституція, 

вбивство власних дітей, крадіжки в магазинах. Чоловіки частіше відбувають 

покарання за тілесні ушкодження, вбивства, розбій, викрадення автомобілів 

тощо [2]. 

На думку Т. Говорун та О. Кікінеджі [5], однією з причин розбіжності у 

формах прояву делінквентної поведінки особистості може бути гендер як 

жорстка регламентація поведінки особистості відповідно до її статі. Гендерна 

соціалізація хлопчиків сприяє розвитку агресивності, напористості, 

активності, змагальності, а дівчаток — підлеглості, пасивності, слухняності. 

Так, зокрема, меншу кількість дівчат з делінквентною поведінкою (у 

порівнянні з хлопцями) можна пояснити через більший вплив найближчого 

соціального оточення, що менш поблажливо ставиться до асоціальної 

поведінки дівчат, ніж хлопців. Випадки асоціальної поведінки дівчат, як 
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правило, стають об’єктом посиленої педагогічної уваги, внаслідок чого 

агресія таких дівчат набуває непрямої форми і вербального характеру. 

У зв’язку з цим хлопці з девіантною поведінкою частіше демонструють 

недостатній контроль поведінки, низьку тривожність, а дівчата — надмірний 

контроль і високу тривожність. Через це симптоми депресії частіше 

діагностують серед дівчат, ніж хлопців, особливо у підлітковому віці. 

Переважання харчової залежності у жінок (90-95 %) пояснюється, 

насамперед, через гендерні стереотипи щодо зовнішності жінок, а гемблінг 

чоловіків можна пов’язати з гендерними стереотипами щодо “справжнього 

чоловіка”, що зумовлюють змагальний характер його дій задля досягнення 

першості в усьому, як того вимагають соціальні приписи. Саме гендерні 

стереотипи часто провокують і навіть схвалюють чоловічу агресивність, 

насамперед, фізичну. 

Недостатність гендерних досліджень призводить до того, що ми до 

цього часу мало знаємо, чим відрізняються причини жіночої злочинності від 

чоловічої. Проте система превенції та корекції делінквентної поведінки, 

особливо у неповнолітніх правопорушників.Студенти у більшості випадків 

відносяться до субкультурних та ситуативних правопорушників. 

Особливості поведінки студентської молоді, в тому числі і тієї, що 

відхиляється від норми, визначаються впливом наступних факторів: 

1) віком; 

2) транзитивні; 

3) соціокультурним середовищем існування; 

4) специфікою студентського колективу. 

1. З точки зору соціального статусу, студентський вік (18-25 років) - це 

період інтенсивних пошуків покликання, початку трудової діяльності, вступу 

в шлюб. З психологічної точки зору, студентам (як і молоді в цілому) 

властиві максималізм суджень, нетерпимість до думки інших, прагнення до 

радикальних дій, підвищена емоційність сприйняття. Багато в чому стиль 

життя, мислення молодих людей, зокрема студентства, визначаються 
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наявністю своєї субкультури, яка формує норми, цінності, зразки поведінки. 

До вікових характеристик студентства можна віднести і триваючий процес 

соціалізації, який у сучасних суспільствах має ряд особливостей: зниження 

ефективності виховної діяльності основних інститутів соціалізації (держави, 

сім'ї, освіти) і посилення впливу ЗМІ, яке можна охарактеризувати як 

негативне.  

2. Транзитивність студентства  виражається в його проміжному 

положенні між пасивним об'єктом турботи держави і активним учасником 

соціальної дії. Таке положення студентської молоді створює передумови для 

девіантності в її середовищі у зв'язку з тим, що, виступаючи в якості об'єкта 

опіки держави, студенти разом з тим вже відчувають якусь незалежність і 

намагаються її реалізувати в різних вчинках, не чуючи при цьому 

відповідальності за них. Поєднання незалежності і безвідповідальності 

породжує прояви девіантної поведінки. 

3. Соціокультурне середовище  існування студентства багато в чому 

визначається особливостями взаємодії студентів з іншими групами в системі 

освіти. На поведінку студентства (у тому числі і девіантна) можуть впливати 

особливості його структури. З точки зору структури студентство можна 

класифікувати за гуманітарними і технічними, бюджетними та контрактними 

параметрами. Передбачається, що для всіх цих груп будуть характерні різні 

установки, життєві пріоритети, поведінка. Відповідно, ступінь поширеності 

соціокультурних девіацій, а також їх види будуть різними для цих груп. 

Важливим соціокультурним чинником, що детермінують поведінку 

студентів, виступає їх місце проживання. У даному контексті поведінка 

міської молоді буде істотно відрізнятися від поведінки молодих людей, 

приїхали з сільської місцевості. 

4. Студентський колектив є власне малою соціально організованою 

групою, відмітними рисами якої можна назвати тісний контакт суб'єктів, 

власну динаміку розвитку, засновану загальних нормах, цінностях, 

визначальних поведінка кожного окремо члена групи. Е. Дюркгейм 
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стверджував, що кожній соціальній групі властиве нівелювання 

індивідуальної свідомості на користь колективної. Особливо це актуально 

для студентського колективу, члени якого в силу вікових особливостей 

особливо схильні до наслідування. Отже, є велика можливість появи у 

студентської групі індивідів, думки і вчинки яких суперечать 

загальновизнаних нормам і правилам, що призведе швидкого поширення 

девіантних форм поведінки серед інших члени групи [9].  

Специфіка студентства як особливої соціально-демографічної групи 

актуалізує проблему вивчення девіантності у його середовищі двома 

рівнями: суспільства загалом, і «соціального інституту», зокрема ВНЗ. 

Таблиця «Рівні девіації в студентському середовищі» 

Перший рівень Другий рівень 

    Включає у собі загальні девіації: 

вживання алкоголю у гуртожитках, 

наркоманію, проституцію, суїцид 

тощо. Характерні для соціуму 

загалом, вони найнебезпечніші, коли 

йдеться про студентської молоді. 

Тісний контакт студентів друг з 

одним сприяє швидкому поширенню 

різних відхилень серед даної 

соціальної групи. Виникнення 

загальнихдевіаций у студентському 

середовищі обумовлюється: 

тривалою суспільною кризою, 

віковими особливостями студентів, 

соціальним оточенням, негативним 

впливом ЗМІ, великим навчальним 

навантаженням в університеті, і т.п. 

Включає у собі відхилення від 

формальних норм, які у вузі: 

порушення дисципліни, невчасна 

підготовка навчального матеріалу, 

платний спосіб здачі сесій, пропуски 

занять без поважної причини, 

використання шпаргалок іспитах, 

тощо. Ці відхилення пов'язані з 

навчальним процесом і характерні 

лише студентства, у зв'язку з чим їх 

можна охарактеризувати 

як специфічні девіації. У поясненні 

причин їх виникненню лідирує думка 

про роль мотивації отримання вищої 

освіти. 
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Якщо загальні девіації студентства у тому чи іншою мірою 

аналізуються соціологами, то специфічні девіації розглядаються лише 

епізодично у межах конкретно-соціологічних досліджень молоді. Тим більше 

що, навіть незначні відхилення від норм, які у ВНЗ, можуть передувати 

делинквентній поведінці, тому заслуговують такої ж пильної уваги, як і 

відхилення від загальноприйнятих норм [7]. Отже, студенти є вразливою 

соціальною групою, схильною до правопорушень.  

Для з’ясування гендерних особливостей делінквентної поведінки у 

студентському середовищі було запропоновано проведення анкетування 

серед студентів двох факультетів НУДПСУ: «Юридичного» та «Фінансів та 

банківської справи». Анкета складалась з двох блоків, кожен з яких містив 

підпункти. Для проведення дослідження методом випадкового відбору 

виокремлено 30 чоловік респондентів з кожного факультету з рівним 

розподілом за статтю.  Середній вік студентів, які проходили анкетування – 

19 років, які в основному навчаються на І та ІІ курсах ВНЗ.  

Результати дослідження пропонуємо представити у вигляді 

розгорнутих діаграм, що відображають відсотковий розподіл відповідей 

студентів. (Див.Таб.1)  

Таблиця 1 

Перше питання Друге питання 

Чи скоїте ви правопорушення, якщо 

точно будете впевнені, що не 

відповідатимете за нього? 

а) хлопці («так» - 10; «ні» - 20) 

б) дівчата («так» - 5; «ні» - 25) 

Чи завжди ви дотримуєтесь встановлених 

правил поведінки, схвалених суспільством? 

а) хлопці («так» - 7; «ні» - 23); 

б) дівчата («так» - 14; «ні» - 16). 
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    Отже, згідно з отриманими 

результатами хлопці демонструють 

більшу схильність до демонстрації 

протиправної поведінки. 

     Серед 15 людей (25%), які схильні до 

вчинення правопорушення, на питання 

«Чи часто виникає у вас спокуса 

порушити норми права», 4 студента 

відповили «так» (26,7 %) , а 11 – «ні» 

(73,3 %). 
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результатами хлопці демонструють більшу 
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поведінки. 

35% опитаних респондентів (21)  

відповили, що завжди дотримуються 

загальноприйнятих стандартів суспільно-

бажаної поведінки: 
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     Також, всі 15 студентів відповили 

«так» (100%) на питання «Чи траплялися 

у вашому житті випадки скоєння 

правопорушення та уникнення 

відповідальності». 

Серед існуючих різновидів протиправної 

поведінки найчастіше вказувалися 

наступні: 

⎯ порушення правил дорожнього руху 

(47%); 

⎯ побутове хуліганство (12 %); 

⎯ дрібні крадіжки (3 %); 

⎯ розпиття спиртних напоїв та 

тютюнопаління у заборонених для 

цього місцях (21 %); 

⎯ неоплата проїзду у громадському 

транспорті тощо (17 %). 

⎯ демонструють соціально-корисну 

ініціативну поведінку (наприклад, 

надають активну соціальну допомогу) 

(3 %); 

⎯ усвідомлено дотримуються 

необхідного рівня прояву соціально-

бажаної поведінки (68 %); 

⎯  демонструють просту конформність 

без усвідомлення значення суспільно-

бажаної поведінки (7%); 

⎯ виявляють підтверджену схильність 

до контр-групової та контр-суспільної  

поведінки (22 %). 

       Отже, більшість дотримується 

усвідомлено дотримуються необхідного 

рівня прояву соціально-бажаної поведінки. 

       Інші 39 студентів (65%), які відповіли, 

що не завжди дотримуються 

загальноприйнятих та суспільно-бажаних 

правил поведінки мають наступні мотиви 

відповідного їх недотриманя: 

⎯ задоволення індивідуальних інтересів 
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     Більше половини студентів, які 

схильні до вчинення правопорушень, 

додатково вказали на вчинення двох чи 

більше правопорушень з вище вказаного 

списку. 

    Таким чином, відповіді на перше 

питання засвідчили схильність опитаних 

студентів, що поки не скоювали 

правопорушень (25%) до проявів 

делінквентної поведінки. 

    Але, все ж таки, 45 студентів (75%) 

відповіли, що не вчинять 

правопорушення, якщо навіть не  будуть 

притягнуті до відповідальності. 

   Основними факторами, які стримують 

респондентів, які заявили себе як не 

схильних до протиправної поведінки, є: 

⎯ острах осудження з боку колективу, 

групи найближчого соціального 

оточення (34%); 

⎯ можливість притягнення до 

та потреб, що суперечать 

загальноприйнятим нормам поведінки 

(14%); 

⎯ бажання підняти авторитет у колективі 

(41 %); 

⎯ соціальний протест (9 %); 

⎯ боротьба за увагу (36%).  

 

      Таким чином, студенти порушують 

правила поведінки заради бажання підняти 

авторитет у колективі та звернути на себе 

увагу.  

     Більше ніж 43% дівчат відповіло, що 

основною причиною порушення 

загальноприйнятих правил поведінки є 

задоволення індивідуальних потреб та 

інтересів; натомість хлопці демонструють 

більшу схильність до намагання підняти 

свій авторитет у колективі (38%). 
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юридичної відповідальності (28 %) 

⎯ усвідомлення характеру супільної 

шкідливості правопорушення (20 %) 

⎯ рівень виховання (18 %).  

     Отже, більшість опитаних студентів 

не вчинять правопорушення через острах 

осудження з боку колективу, групи, 

найближчого соціального оточення або 

групи приналежності. 

Таким чином, здійснене анкетування студентів НУДПСУ на тему дало 

змогу дійти наступних висновків:  

- хлопці демонструють більшу схильність до демонстрації протиправної 

поведінки; 

- основним мотивом, який спонукає хлопців до вчинення правопорушень 

є бажання підняти авторитет у колективі, а дівчата можуть відійти від 

встановлених правил у більшості випадків заради задоволення свої 

потреб та інтересів;  

- стримуючим фактором демонстрації протиправної поведінки права для 

обох статей стало острах осудження з боку колективу, групи та 

найближчого соціального оточення , 

- серед студентів-юристів хлопців та студентів-юристів дівчат  найбільш 

розповсюдженими типами правопорушень є тютюнопаління у 
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невстановлених для цього місцях, порушення правил дорожнього руху 

та дрібне хуліганство (більше притаманно хлопцям);  

- у більшості випадків правопорушення становлять адміністративний 

характер. 

Висновки. Проблема делінквентної поведінки є однією з актуальних 

проблем. Зростання масштабів злочинності, труднощі корекції девіантного 

поводження, наявність безлічі теоретичних концепцій обумовлюють 

особливий інтерес до вивчення цього явища. Систематизація наукових даних 

щодо проблеми делінквентної поведінки студентів дозволила констатувати, 

що аналіз стану її дослідження вимагає реалізації системного підходу, який 

визначає взаємозв'язок різноманітних несприятливих детермінант, які 

негативно позначаються на процесі становлення особистості та його 

поведінці. З огляду на аналіз існуючих досліджень, асоціальну поведінку 

студента можна розглядати як результат взаємодії двох чинників: умов 

мікросередовища (десоціалізуючі впливи сім'ї і ВНЗ, психологічні труднощі і 

ускладнення, породжені проблемогенним соціумом, деформації у 

спілкуванні і взаємодії) та індивідуальних особливостей індивіда 

(суперечності, головна з яких полягає у невідповідності між суб'єктивною 

готовністю до дорослого життя і об'єктивною обмеженістю можливостей 

студента; психологічні колізії, які перш за все виявляють себе у вибірково-

активному ставленні студента до оточуючого середовища, спілкування, до 

педагогічних впливів у сім'ї, суспільстві, до соціально-моральних цінностей і 

норм, запропонованих найближчим оточенням). 

Результати проведеного дослідження демонструють, що в змісті й 

показниках значущості загальнолюдських цінностей у сучасних студентів 

простежується чітка тенденція до пріоритету вітальних цінностей, цінностей 

матеріального благополуччя й умов життя. Так, найбільш значущими для 

всіх опитаних респондентів виявились наступні термінальні цінності: 

здоров'я, наявність вірних і хороших друзів, любов, матеріально забезпечене 
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життя, щасливе сімейне життя. Виокремлені студентами значущі 

інструментальні цінності свідчать про бажання досягти незалежності, 

приймати самостійні рішення і нести особисту відповідальність за свої 

вчинки і за себе, позитивні тенденції в розвитку моральної свідомості: 

незалежність як здатність діяти самостійно і рішуче, вихованісті, 

відповідальність як почуття обов'язку, вміння тримати слово, життєрадісність 

як почуття гумору, чесність. Серед моральних рис одногрупників студенти 

найбільше цінують розуміння, доброту, товариськість, готовність допомогти, 

чесність. 

За методикою схильності до відхилень у поведінці дослідження 

дозволили виявити у студентів схильність до відхилення у поведінці, про що 

свідчить високий процент показників у тестах. Встановлено найбільш високі 

критерії в таких показниках: схильність до мінливості, вплив випадку, 

прагнення не підлягати правилам, ізолювати себе від впливу колективу; 

надмірна самовпевненість, суб'єктивізм, гіпертрофічність, прагнення до 

незалежності, скептицизм, іноді цинічність, прагматизм; зайвий сумнів, 

підозрілість, спрямованість інтересів переважно на себе, зарозумілість, 

пошук вад у оточуючих; зайве занепокоєння, хвилювання, погані передчуття, 

невпевненість; збудженість, схвильованість, дратівливість, нетерплячість, 

надлишок спонукань, що не знаходять розрядки, іноді млявість, недостатня 

мотивація, лінощі. 

В ході діагностики наркотичного узалежнення і соціально - 

неадекватної поведінки дослідження дозволили виявити у студентів 

відсутність узалежнення на момент проведення опитування і лише частина 

респондентів має тенденцію до виникнення узалежнення (що стосується 

ставлення до куріння, наркотиків та алкоголю), але в цілому рівень його є 

дуже низький, про що свідчить процент показників у тестах. 

Отже, проблема деліквентної поведінки у студентському середовищі 

становить важливу суспільну проблему, яка потребує пошуку адекватних 
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засобів впливу на студентську когорту з метою корекції та запобігання 

проявів делікветної поведінки. 
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕВІАНТНИХ ПРОЯВІВ  

СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Постановка проблеми. Процеси трансформації, які відбуваються в 

сучасному українському суспільстві та означають перехід до нової моделі 

розвитку, супроводжуються глибокою кризою, яка охопила усі сфери 

суспільства. Фактично, український соціум знаходиться сьогодні у стані 

ціннісно-нормативної дезінтеграції, тобто соціальної аномії (стан 

суспільства, коли старі норми і цінності вже не відповідають реальним 

відносинам, а нові ще не затвердилися), яка виявляється як на макро-, так і на 

мікросоціальному рівнях організації суспільства. При цьому відбувається 

заповнення соціального простору девіантними цінностями, порушення або 

ігнорування значною частиною індивідів існуючих норм права та моралі. В 

умовах кризового стану суспільства особистість опинилася в складній 

ситуації вибору цінностей, пріоритетів, засобів адаптації, і найбільш гостро 

ця проблема проявляється у молодіжному середовищі.  

В сучасних умовах протиправна та асоціальна поведінка набуває 

масового характеру і часто сприймається як раціональний та 

загальноприйнятий стиль життя. Не випадково, що за останнє десятиріччя 

статистика фіксує катастрофічне зростання молодіжної злочинності, 

наркотизації та алкоголізації, суїцидальної поведінки молоді. А соціальне 

самопочуття молодого покоління визначає здатність суспільства до успішних 
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суспільних зрушень та трансформацій. І навпаки, соціальна апатія та втрата 

соціальних орієнтирів призводять до поширення процесів соціальної 

дезадаптації сучасної молоді, наслідком якої найчастіше виступає поширення 

у молодіжному середовищі девіантної (що відхиляється від усталених у 

суспільстві норм) поведінки. Саме тому девіантна поведінка молоді часто 

виступає предметом соціологічних досліджень, особливо у контексті 

кризового стану сучасного українського суспільства. Йдеться про 

актуалізацію старих та розвиток нових кризових явищ в українському 

суспільстві, пов’язаних із втратою Криму та воєнними діями на Сході 

України. Різноманітні наслідки посттравматичного синдрому охоплюють все 

суспільство, викликаючи актуалізацію найбільш поширених проявів 

девіантної поведінки як тютюнопаління, алкоголізм і наркоманія, злочинна 

та сиїцидальна поведінка тощо. Відтак,  дослідження розвитку відповідних 

тенденцій у новітньому для сучасної України контексті набувають для 

сучасного соціально-гуманітарного знання особливої актуальності,  оскільки 

динаміка розвитку молодіжних девіацій свідчить про її загрозу соціальній 

безпеці українського суспільства в цілому. 

Особливі завдання у даному контексті постають перед соціологією 

девіантної поведінки, оскільки на думку більшості сучасних вчених, що 

досліджують кризові явища, більшість девіантних проявів у молодіжному 

середовищі, обумовлені соціальними чинниками і без ліквідації соціальних 

причин їх появи робота на індивідуальному рівні не є достатньо 

результативною. Разом з тим, сучасна соціологія девіантної поведінки на 

сьогоднішній день теж не виробила універсальних технологій протистояння 

девіантним проявам у суспільстві. Специфіка її розвитку під впливом карно-

правової теорії та практики зумовила орієнтацію більшої частина досліджень 

у рамках соціології девіантної поведінки на вивчення делінквентної 

поведінки, а саму девіантну поведінку як соціальне явище навіть і сьогодні 

трактують переважно у карно-правовому сенсі. Невизначеним залишається 

комплекс причин та факторів, що детермінують соціальні відхилення та 



231 

 

особливості девіантної поведінки у молодіжному середовищі. Ці обставини 

істотно актуалізують необхідність всебічного наукового пізнання 

соціального феномена девіації, причому, в узагальненому та 

систематизованому взаємозв`язку всіх видів девіантної поведінки у 

молодіжному середовищі. 

Виклад основного матеріалу.  Молодь являє собою велику соціальну 

групу, що має специфічні соціальні й психологічні риси, наявність яких 

визначається віковими особливостями молодих людей і тим, що їх соціально-

економічне й суспільно-політичне положення, їхній духовний світ перебуває 

в стані становлення. У сучасній науковій літературі до цієї групи зазвичай 

відносять людей у віці від 15 до 30 років. Оскільки соціальна группа 

перебуває у стані формування та становлення, вона є більше, ніж інші 

соціальні групи, вразливою до впливу негативних суспільних практик, таких 

як девіантні прояви поведінки.  До основних різновидів девіантної поведінки 

відносять: злочинність (делінквентність); алкоголізм, проституцію, 

наркоманію, сиїцид тощо.  Кожний тип девіантної поведінки має свою 

специфіку. Потрібно зазначити, що такі типи девіантної поведінки, як 

алкоголізм, наркоманія, суїцид, більшою мірою залежать від соціальних 

факторів при досить малій участі біологічного фактора. Серед найбільш 

поширених та небезпечних форм девіантної поведінки молоді виступають 

тютюнопаління, алкоголізм та наркоманія, які становлять загрозу життю та 

здоров’ю особистості та суспільства [1].   

 На індивідуальному рівні буденного життя суб’єкти сприймають 

девіантну поведінку як таку, що починається із шкідливих звичок. Звичка є 

особливою формою поведінки людини, яка виявляється у схильності робити 

ті чи інші дії, що закріпилися внаслідок багаторазового повторення їх. Звичка 

є важливим аспектом життя людини і напряму визначає здоров’я людини та 

її спосіб життя; звички можуть бути корисними і шкідливими. Корисні 

звички підвищують працездатність, сприяють фізичному і психічному 

розвитку особи, зумовлюють її активне довголіття. Чим раніше вони 
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сформувалися, тим міцніше її здоров’я, тим легше дитині уникнути розвитку 

шкідливих звичок. Шкідливі звички, навпаки, руйнують її волю і здоров’я, 

знижують працездатність, скорочують тривалість життя. Шкідливі звички 

з’являються у різному віці. Чим раніше вони утворюються, тим згубніше 

діють і тим складніше їх позбутися.  

Тютюнопаління є найпоширенішою шкідливою для організму людини 

звичкою. Мільйони людей на планеті палять цигарки, хоча знають, що 

паління спричиняє багато захворювань, скорочує життя, призводить до 

передчасної смерті. Тютюнопаління вражає не лиш паліїв. Доведено, що 

палій шкодить здоров’ю непалія, що знаходиться поруч, більше ніж своєму 

власному. 

 

 Результати досліджень  свідчать переконливо демонструють  

соціальну природу тютюнопаління, оскільки багато паліів набули цієї звички 

у підлітковому віці під тиском своїх груп приналежності та референтних 
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груп [2, с 136-163]. Зокрема, йдеться про такі найчастіше названі причини, 

що спонукають багатьох підлітків до тютюнопаління як тиск збоку 

товаришів і бажання бути схожим на дорослих. Крім того, у сім’ї паліїв діти 

у більшості теж стають паліями. Дуже шкодить тютюнопаління здоров’ю 

жінок, особливо майбутніх мам. Паління тютюну під час вагітності майже в 2 

рази збільшує ризик її несприятливого завершення. Після кожної цигарки в 

організмі жінки спазмуються кровоносні судини плаценти, і дитина на кілька 

хвилин опиняється в стані кисневого голодування. Токсичні компоненти 

тютюнового диму легко проникають через плацентарний бар’єр — і плід 

затримується у розвитку. Ускладнення вагітності і пологів, мимовільні 

аборти, трубна вагітність, передчасні пологи значно частіше виникають у 

жінок, які палять. Такі жінки ризикують народити надмірно збудливого 

малюка з симптомами гіперактивності та дефіциту ваги і уваги, з рівнем 

інтелектуального розвитку нижче середнього. Такі малята частіше 

страждають на інфекції дихальних шляхів та респіраторні захворювання. 

Викликає тривогу і загальна статистика ВООЗ та МОЗ України щодо 

тютюнопаління [Див.таб.1]. [3,c.39]. 

Таблиця 1. 

Статистка ВООЗ та МОЗ України щодо тютюнопаління  

Статистика ВООЗ Статистика МОЗ України 

• - На нашій планеті палять 

приблизно 1,3 мільярди людей. 

• - За 1 секунду на Землі 

випалюється 300 000 цигарок. 

• - Тютюнопаління викликає 6 % 

смертей у всьому світі 

• - Щорічно від тютюнопаління 

вмирає 3 мільйони людей. 

• - 300 мільйонів дітей, які 

• В Україні палить кожен другий 

чоловік і кожна п'ята жінка. 

•  - В Україні нараховується 

близько 9 мільйонів активних паліїв, 

що складають третину всього 

працездатного населення. 

• - Україна займає 17 місце в 

списку країн-лідерів за кількістю 

паліїв. 
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живуть сьогодні, будуть убиті 

тютюном у дорослому віці. 

• - Загальна маса недопалків на 

планеті за 1 рік становить 2 520 000 

тонн. 

- Кожні десять секунд 

з’являється нова жертва тютюну. 

-  З 1950 року куріння вбило 62 

мільйони людей, більше, ніж 

загинуло у Другій світовій війні. 

- Динаміка смертності від 

тютюнопаління: з однієї тисячі паліїв 

20-річного віку понад 500 паліїв 

впродовж життя  загинуть від хвороб, 

пов’язаних з тютюнопалінням.  

 

• - Щорічно до числа паліїв 

долучається не менше 100 000 

українців. 

• - Кожен четвертий підліток в 

Україні випалює першу цигарку у 

віці 10 років. 

• - Україна є другою країною у 

світі (після Чилі), де у віці 13-15 

років палять більше 30% юнаків і 

дівчат. 

• - Україна займає ІІ місце в 

Європі за кількістю випалених 

цигарок на одну людину.  

• -На кожного українця припадає 

понад 2500 цигарок — майже 7 

щоденно. 

- В Україні щороку від хвороб, 

пов’язаних з тютюнопалінням, 

помирає 120 тисяч людей. 

 

Протистояти розвитку тютюнопаління як одному з головних 

девіантних проявів способу життя сучасної молоді, можливо лише за умови 

злагодженої взаємодії у трикутнику «держава – суспільство  –  сім’я» та 

активному формуванню у молодого покоління позитивних здорових 

стратегій життя.  

Алкоголізм. Алкоголізм як медична проблем являє собою постійне 

безконтрольне вживання спиртних напоїв, що без належного лікування 

спричиняє розвиток тяжкого і небезпечного захворювання – хронічного 

алкоголізму. Хронічний алкоголізм, як правило, супроводжується суттєвими 
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деформаціями особистості на фаховому і професійному рівні, спотвореним 

життєвих пріоритетів і орієнтирів, руйнуванням особистості і, врешті – решт, 

соціальною, духовною і психічною деградацією, маргіналізує особу, 

опускаючи її на “дно” суспільства і неминуче призводить до її загибелі.  

У соціально-правовому розумінні – алкоголізм – форма девіантної 

поведінки, що виражається в зловживанні спиртними напоями. Особливість 

пиятства та алкоголізму як проявів девіантної поведінки в тому, що ці явища 

виступають як каталізатор, що сприяє прояву інших видів соціальних 

відхилень: злочинності, адміністративних правопорушень, самогубств, 

аморального поводження й ін. Для молоді основним мотивом вживання 

алкоголю є наслідування, засноване на прагненні довести свою 

приналежність до певної соціальної групи. Мотивами вживання алкоголю 

можуть стати також прагнення «забутися», піти від ситуації, що травмує, 

звільнитися від комплексів, зняти стрес. Іноді демонстративне вживання 

алкоголю може бути проявом підліткових та молодіжних «бунтів» [4]. 

ВООЗ стабільно віддає Україні першість у молодіжному алкоголізмі. 

Особливо небезпечною є тенденція розвитку жіночого алколізму в Україні, 

який дуже пагано піддаєтьсяч лікуванню, шкодить майбутньому поколінню, 

коли молоді жінки вживають алкоголь під час вагітності. Алкоголь легко 

проникає крізь плаценту плоду, і значно підвищує ризик народження 

недоношеного маляти, а в найбільш тяжких випадках — розвитку фетального 

алкогольного синдрому. Алкогольний синдром плоду (FAS — Fetal Alcohol 

Syndrome) — це захворювання плода, яке обумовлене внутрішньоутробним 

алкогольним ушкодженням, і є головною причиною вродженої затримки 

інтелектуального розвитку у дитини та інщими значними фізичними та 

психічним патологіями [5]. 

Боротьбу із поширенням алкоголізму як одним з головних девіантних 

проявів способу життя сучасної молоді, необхідно здійснювати на мікро-

рівні соціального середовища формування особистості (сім’я, групи 

приналежності тощо); на мезо-рівні:  шляхом пропагуванням негативних 
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наслідків алкоголізму у ЗМІ, соціальних інститутів (школа, інститут, 

університет, професійне середовище) і боротьбою з алкогольним бізнесом на 

законодавчому та виконавчому рівні. 

Наступним не менш значущим різновидом девіантної поведінки 

виступає  наркоманія. Наркоманія  об’єднує групу хвороб, що виникає 

внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які 

включені до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків (такий 

поділ обумовлений передовсім правовими, а не медичними чинниками, - 

адже з клінічних позицій наркоманії та токсикоманії патогенетично досить 

схожі. Проявами наркоманії є психічна і фізична залежність від цих речовин, 

а також розвиток абстиненції внаслідок припинення їх прийому. Випадки 

епізодичного чи помірного вживання ряду речовин наркотичної чи 

стимулюючої дії без розвитку залежності від них носять назву 

«наркотизму», або «періодичної наркотизації». Оскільки клінічна картина 

окремих форм наркоманій залежить від особливостей наркотичної речовини, 

яка є предметом зловживання, то даний термін часто використовують у 

множині - наркоманії. У кожному конкретному випадку, для характеристики 

окремої форми наркоманії використовується прикметник, наприклад, 

морфінна наркоманія (морфінізм), кокаїнова, гашишна та інше. На 

індивідуальному рівні використовують термін наркозалежності [6, c.71-72].  

Наркозалежність — непереборний потяг пов'язаний з психічною 

(психологічною), а інколи фізичною (фізіологічною) залежністю від 

наркотиків. Розрізняють позитивну прихильність — прийом наркотику для 

досягнення приємного ефекту (ейфорія, відчуття бадьорості, підвищений 

настрій) і негативну прихильність — прийом наркотику для того, щоб 

позбутися поганого самопочуття. Фізична залежність означає тяжкі і навіть 

болючі відчуття, хворобливий стан при перерві постійного прийому 

наркотиків (т.зв. абстинентний синдром, ломка). Від цих відчуттів рятує 

поновлення прийому наркотиків. Результати соціологічних досліджень 

показують, що головні мотиви споживання наркотиків – бажання відчути 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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задоволення, бажання випробувати гострі відчуття, ейфорія. А оскільки мова 

в більшості випадків іде про молодих людей, ці мотиви підсилюються 

соціальною незрілістю, безтурботністю, легкодумством.  

 Споживання наркотиків у молодіжному середовищі дуже часто носить 

саме груповий характер. Багато наркоманів приймають наркотики в 

громадських місцях (на вулицях, на дворі, у кінотеатрах, у кафе, на пляжах).  

Рання наркотизація порушує процес гармонійного розвитку на фізичному, 

психічному й інтелектуальному здоров'ї підлітка. Так, у наркоманів значно 

вповільнюється темп розумових операцій. Для них характерна відсутність 

або розмитість моральних обмежників, моральних норм, бідність емоцій, 

підвищена сугестивність, відсутність творчих здатностей. У молоді, на 

відміну від дорослих наркоманів, спостерігається швидкий темп залежності 

від наркотику, настання амнестичних сп'янінь (ейфорії) від невеликих по 

величині доз, важке перебігу процесу абстиненції. Всі ці явища відбуваються 

паралельно з дезадаптацією і аморалізацією молоді, тому часто виступають в 

ролі суб'єкта або об'єкта протиправного поведінки [7].  

З метою з`ясування уявлень студентства Національного університету 

ДПС України про рівень поширення явища наркоманії як девіантної форми 

поведінки у студентському молодіжному середовищі, було проведене 

анонімне опитування студентів І і ІV курсів факультетів фінансів та 

економіки та оподаткування. Метою проведеного опитування виступило 

з’ясування динаміки як ознайомлення з самим явищем наркоманії, так і 

практики його поширення у студентському середовищі. Так, якщо на 

першому курсі наркотики вживали тільки 28% опитаних, то на четвертому 

курсі вже 43%, 16% на першому курсі і 23% опитаних на четвертому 

відповідно відповіли про наявність друзів, які вживають наркотики. Цікавим 

є факт значних показників оптимізму студентства щодо позитивних 

перспектив лікування наркотичної залежності: 78 % та 75% відповідно, що 

може свідчити, на нашу думку, в першу чергу, про недостатню обізнаність 
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студентської молоді із наслідками наркотичної хвороби та способами її 

подолання. Див. Таб.2. 

Таблиця 2. 

 

Курс           1 курс                                                            4 курс                                             

Відповіді "Так" "Ні" "Так" "Ні" 

1. Чи вживали Ви наркотики? 28% 72% 43% 57% 

2. Чи є у вас є друзі, які вживають 

наркотики?  
16% 84% 23% 77% 

3. Чи можна вилікувати людину, 

залежну від наркотиків?  
78% 22% 75% 25% 

4. Чи існують ефективні способи 

боротьби з наркотичною 

залежністю?  

54% 46% 68% 32% 

 

Як відомо, рівень наркозалежності особи та у подальшому показники 

рівня наркозалежності тих чи інших уразливих груп визначається першим 

долученням людини до їх споживання [7]. Про місце знайомства з 

наркотиками більшість респондентів-студентів (76% та 82 % відповідно) 

відповіли, що воно відбувається із друзями в компанії, а отже, в 

студентському середовищі. Відтак, державі та ВЗО потрібно в першу чергу 

звернути увагу на профілактику та запобігання поширенню наркоманії як 

одного з найнебезпечніших девіантних проявів способу життя сучасної 

молоді у ВЗО. 

Висновки. Отже, результати здійсненого дослідження дають змогу 

зробити висновок, що молодіжне студентське середовище – найбільш 

небезпечне місце, а студентський вік – найнебезпечніший період період для 

поширення девіантних проявів способу життя сучасної молоді. 

Найпоширенішими з них  залишаються тютюнопаління, алкоголізм та 
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наркоманія. Відтак, профілактика та запобігання поширенню цих явищ має 

стати одним з центральних пріоритетних напрямів роботи з молоддю у ВНЗ. 

Відповідна робота має здійснюватися на всіх рівнях соціального середовища 

формування особистості, а саме: мікро-рівні  - сім’ї, груп приналежності 

тощо; на мезо-рівні:  шляхом пропагуванням негативних наслідків 

тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії у ЗМІ, нормативному 

регулюванню на рівні соціальних соціальних інститутів (школа, інститут, 

університет, професійне середовище); макро-рівні: рівні державної політики - 

боротьбою з тютюновим, алкогольним та нарко-бізнесом на законодавчому 

та виконавчому рівні із залученням держави, політичних партій, громадських 

об’єднань. 
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МІГРАЦІЙНІ НАСТРОЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА 

(НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТСЬКОЇ КОГОРТИ НУДПСУ) 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день проблема зростаючого 

рівня міграції українського населення є надзвичайно важливою. Тільки за 

офіційними даними близько 5-7 млн. українців проживає і працює поза 

межами України. Неофіційні дані різних громадських організацій наводять 

цифри від 8 до 12 млн. громадян України, які офіційно проживають поза 

межами України. Достовірна статистика щодо розмірів міграції в Україні 

залишається невідомою.  Разом з тим, хоча дані соціологічних досліджень 

свідчили про стабільно високу динаміку міграційних настроїв в українському 

суспільстві впродовж всього періоду незалежності, у зв’язку із останніми 

кризовими подіями на Сході України та у Криму, міграційна ситуація в 

Україні значно  загострилася.  Все більше українців мають бажання змінити 

власну країну проживання на іншу. Тим не менш переважна частина 

населення живе лише мріями про життя у певній країні, не володіючи 

жодною інформацією про справжній рівень життя, економічний стан чи 

політичну ситуацію у ній.  Найбільшу частину тих, хто залишає Україну на 

сьогодні складає молодь, що має викликати особливе занепокоєння не тільки 

у науковців, але і у держави, оскільки молодь являє собою основу всього 

майбутнього розвитку суспільства. Саме тому однією з місій держави є 

забезпечення умов надання сучасній молоді якісної та високорівневої освіти 
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разом із стабільними перспективами працевлаштування. Міграційну 

поведінку сучасної української молоді значно підсилюють процеси 

глобалізації, які активно формують сьогоднішній загальносвітовий ринок 

освітніх послуг. Вони впливають і на український ринок освітніх послуг, 

активно залучаючи українських студентів до виїзду на навчання за кордон. 

На рівні громадської думки, існує переконання, що значну роль у обранні 

студентами  закордонної освіти відіграє те, що диплом європейського рівня 

або освіта, отримана у іншій економічно стабільній країні, на думку 

української молоді, є більш престижною, а перспективи працевлаштування 

кращими. Перевірка цього твердження та йому подібних і з’ясування 

актуальних чинників виникнення, факторів впливу та динаміки міграційних 

настроїв сучасного студентства, виступить основним завданням 

презентованого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. За даними OECD, у 2012 році у світі 

налічувалось 4,5 млн студентів, які навчаються за кордоном, тобто - не у 

країні свого громадянства. Лише протягом останніх п'яти років кількість 

українців у західних університетах побільшало на 82%, у 2013/2014 

навчальному році їх було 40 996 осіб. (Без даних таких країн як Росія, Греція, 

Туреччина та Хорватія). У 2013/2014 році за кордоном навчалось понад 46 

тис. громадян України. Якщо порівнювати два останні роки, то українських 

студентів закордоном стрімко побільшало ( на 6 501 особу), що с становить 

19% у порівнянні з попередніми роками [1]. Відтак, постає питання 

з’ясування актуальних чинників виникнення, факторів впливу та динаміки 

міграційних настроїв сучасного студентства, що є неможливим без 

з’ясування сутності феномену міграції. У перекладі з латинської «migratio» 

означає переміщення, переселення. Міграцію населення розглядають у 

вузькому і широкому значенні цього слова. У вузькому сенсі міграція 

населення являє собою закінчений вигляд територіального переміщення, що 

завершується зміною постійного місця проживання, тобто в буквальному 

розумінні означає «переселення». Міграція населення широкому значенні 
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слова – це будь-яке територіальне переміщення, що відбувається між різними 

населеними пунктами однієї або кількох адміністративно-територіальних 

одиниць незалежно від тривалості, регулярності і цільової спрямованості. 

Виділяють чотири види міграції населення в широкому розумінні – 

безповоротні, маятникові, епізодичні та сезонні. Перераховані види 

специфічні за характером, а населення, що залучене в цей процес, має на меті 

найрізноманітніші цілі [1]. 

Безповоротна міграція (еміграція, імміграція) (виїзд або в’їзд з метою 

переселення) може бути названа міграцією населення в строгому розумінні, 

тобто являє собою переміщення населення, яке призводить до його 

територіальному перерозподілу. Безповоротна міграція одночасно відповідає 

двом умовам: по-перше, населення переміщується з одних населених пунктів 

в інші і, по-друге, переміщення супроводжуються зміною постійного місця 

проживання. Еміграція населення – виїзд з країни, переселення в іншу країну 

з метою постійного проживання або тимчасового поселення, зазвичай для 

роботи. Еміграція населення може бути постійною («остаточною») і 

тимчасовою, навіть лише сезонною, термін якої інколи лімітується 

контрактом або іншими умовами найму (наприклад, для збирання врожаю і т. 

п.). Поряд з еміграцією населення з економічних мотивів мають місце 

переселення з однієї країни в іншу з політичних, етнічних або релігійних 

причин [4]. 

Імміграція населення – це в'їзд в країну на постійне або тимчасове 

проживання громадян іншої країн. Імміграція населення визначається рядом 

причин: економічними (ввезення робочої сили або в’їзд в країни з більш 

сприятливими умовами роботи або більш високим життєвим рівнем і т. д.), 

воєнними (захоплення чужих земель і їх військова колонізація) і політичними 

(втеча від політичних, національних, расових, релігійних та ін. 

переслідувань, обмін нацменшинами між державами і т.д.). Імміграція 

населення робить істотний вплив на динаміку чисельності населення; її 

демографічні наслідки обумовлені не тільки чисельністю мігрантів, але й 
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своєрідністю їх статевовікової структури: помітним переважанням в числі 

переселенців є люди молодого і середнього віку, а також чоловіки. Імміграція 

приводить до змішання різних етнічних груп населення, в результаті чого 

складаються нові нації і народності [5]. Процентні показники в’їзду 

української студенської молоді у зарубіжні країни постійно зростає, особливо 

це стосується заможних країн: США, Великобританії, Канади, Німеччнини 

тощо. Сприяють цьому глобалізацій процеси в освіті та на ринку праці, які 

заохочуючи українських студентів до сезонних робіт і в такий спосіб 

сприяють їх вибору залишитися закордоном на заробітках нелегально. 

Сезонні міграції населення – це переміщення головним чином 

працездатного населення до місць тимчасової роботи і проживання, зазвичай 

на термін в декілька місяців, зі збереженням можливості повернення в місце 

постійного проживання. Вони в більшості своїй мають на меті задовольнити 

потреби в робочій силі галузей з сезонним характером виробництва. 

Виступають достатньо поширеним різновидом міграції у студентському 

середовищі, про що свідчить зростання рівня популярності програм 

молодіжного обміну з залученням студентів на сезонні роботи (зокрема, 

програми студентського обміну Work&Trevel, Au Pair тощо). [2].  

Маятникові міграції представляють щоденні або щотижневі поїздки 

населення від місць проживання до місць роботи (і назад), розташованих у 

різних населених пунктах, і їх не можна розглядати як міграції населення в 

чистому вигляді. Статистика ООН визнає мігрантами осіб, що проживають 

на новому місці більше 6 міс. Серед студеньскої молоді даний різновид 

міграції найбільше стосується студентів, залучених на навчання одночасно 

до двох ВЗО, українського та закордонного, що дозволяє одночасно 

отримати два дипломи у двох різних країнах. Епізодичні міграції населення 

являють собою ділові, рекреаційні та інші поїздки, що відбуваються не 

тільки не регулярно по часу, але і не обов’язково за одними і тими самими 

напрямками. Якщо в ділових поїздках бере участь працездатний контингент, 

то в рекреаційних і решта частини населення. Склад учасників епізодичних 
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міграцій населення вельми різноманітний. За своїми масштабами цей 

різновид міграцій переважає всі інші. Від сезонних міграцій епізодичні не 

відрізняються ні своєю тривалістю, ні цілями: вони можуть бути не тільки 

рекреаційними, але й трудовими [2]. У студенському середовищі епізодичні 

міграції в першу чергу представлений студенським туризмом. Повсякчасно 

поширений різновид міграційних практик у країнах Західної Європи, США, 

Канади, Австралії, Великобританії тощо, в Україні представлений незначним 

чином, що пов’язана з низкою чинників, від відсутності державної політики у 

сфері студеньского туризму до низького рівня їх фінансового забезпечення.  

Всі різновиди міграцій населення тісно взаємопов’язані. Для населення, 

що приймає участь в переміщеннях, один вид міграції населення може 

перетворюватися в інший або виступати його вихідним пунктом. Зокрема, 

епізодична, маятникова і сезонна міграція населення деколи бувають 

попередниками безповоротної міграції населення, оскільки вони створюють 

умови (в першу чергу – інформаційні) для вибору постійного місця 

проживання. 

Міграція населення – складний соціально-демографічний процес, в тому 

чилі це стосується і студентської міграції, складність регулювання якої для 

України виступає одним з головних завдань молодіжної освітньої політики. 

Студент як мігрант, що знаходиться у пошуку кращих місць для навчання 

та прагне весь час знаходитися у русі, що забезпечує йому постійні 

можливості для професійного зростання. являє собою ідеальну модель 

студента для країн, підписантів Болонської декларації, в тому числі і для 

України. Створення умов для постійної безперешкодної студентської міграції 

є одним з головиних умов розбудови Європейського освітнього простору і 

участі в цьому процесі України, в той же час, проблема відтоку 

кваліфікованих кадрів з України перетворилася на одну з центральних 

проблем ринку праці в Україні і питання регулювання студенької міграції є 

одним з головних на порядку денному освітньої політики держави. Фахівці 

Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні засвідчують, що 
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висококваліфіковані українці й далі виїжджатимуть за межі України, відтак, 

студентські міграційні потоки тільки зростатимуть [6]. 

Відтак, для студентської когорти характерні всі без виключення 

вищеперераховані різновиди міграції та види участі у міграційних потоках. 

Про безповоротну міграцію та імміграцію йдеться у ситуації виїзду студентів 

до інших країн разом з батьками на постійне місце проживання або навчання 

з метою залишитися жити і працювати у країні навчання;  про сезонну, 

маятникову та епізодичну міграцію йдеться у ситуації виїзду студентів за 

кордон з метою сезонної роботи або туризму. У будь-яком разі, рівень 

поширеності міграційної поведінки серед студентства зумовлює необхідність 

з’ясування міграційних настроїв сучасного студентства дозволить 

регулювати міграційну поведінку сучасної молоді з метою запобігання 

негативним наслідкам міграційної поведінки. 

З метою з’ясування причин зростаючого рівня міграційних настроїв у 

студентському середовищі було проведене опитування студентів перших-

четвертих курсів Національного університету державної податкової служби 

України (далі - НУДПСУ), щодо їхнього ставлення до явища міграційних 

процесів. В анкетуванні взяло участь 77 осіб, які були класифіковані за 

категоріями «курс навчання» та «вік» (Див.Таб.1).  

Таблиця 1 

курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всього 

так 8 16 10 9 43 

ні 13 9 7 5 34 

всього 21 25 17 14 77 

 

Більш ніж половина студентів, які прийняли участь в анкетуванні, 

виявляють бажання отримувати освіту за кордоном. 84% опитаних бажають 

змінити країну проживання з причини отримання навчання за кордоном.  В 

той же час 82% респондентів, які були проти переїзду також надали б 

перевагу іноземній освіті (Див таб.2).  

Таблиця 2. 
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Причини бажання студентів змінити країну проживання 

 

  

  

причина/курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всього 

сімейні 0 3 0 2 5 

політичні 5 8 5 5 23 

економічні 7 13 9 6 35 

релігійні 0 0 0 0 0 
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З метою з’ясування причин міграційних настроїв студентам 

Національного університету ДПС України було поставлене питання про 

причини надання ними переваги освіті за кордоном. Результати опитування 

свідчать, що студенти надають перевагу навчанню за кордоном за 

наступними причинами (відповідно до відсоткового співвідношення) 

[Див.таб.3]: більш за все студентів приваблює можливість подальшого 

працевлаштування за кордоном, що посідає першу сходинку і складає 20% 

опитаних; друге місце зайняла причина вищого рівня закордонної освіти в 

порівнянні з українською – 17%; на третьому місці знаходиться аргумент 

«здобувши освіту за кордоном, я стану більш висококваліфікованим 

фахівцем» - 14%; і з незначною різницею у порівнянні з третім місцем 

четверту сходинку розділили престиж закордонної освіти (14%) та 

можливість познайомитися з новими цікавими людьми (14%). 

 

Переваги освіти за кордоном на думку студентів НУДПСУ 
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Причина к-сть 

Освіта за кордоном є більш престижною 26 

Рівень освіти за кордоном є вищим, ніж у моїй країні 31 

Можливість познайомитися з новими цікавими людьми 26 

Інноваційні методики викладання  19 

Здобувши освіту за кордоном, я стану більш 

висококваліфікованним фахівцем 27 

Можливість подальшого працевлаштування за кордоном 37 

Із іноземним дипломом в мене буде більше можливостей 

працевлаштування в Україні 20 

 

З іншого боку, 17% студентів не виявили бажання отримувати освіту за 

кордоном, а надають перевагу українській освітній системі [Див.таб.4]. 

Найвагомішою характерною рисою української освіти на думку студентів є її 

доступність (53%) у порівнянні із закордонною; наступною причиною є 

висока результативність методик викладання – 21%; варіант «диплом про 

освіту країни, в якій я проживаю на даний момент, визнається у всьому світі» 
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та «рівень освіти в моїй країні є вищим ніж за кордоном» займають третє і 

четверте місця відповідно. 

Таблиця 4 

Переваги української освіти на думку опитаних студентів НУДПСУ  

 

 
Причина к-сть 

Диплом про освіту країни, у якій я проживаю на даний момент, визнається 

у всьому світі 3 

Освіта в Україні є більш доступною 10 

Рівень освіти у моїй країні є вищим ніж за кордоном 2 

Методики викладання є більш результативними 4 

 

Оскільки основною причиною бажання студентів отримувати освіту за 

кордоном виявилося бажання працевлаштування за кордоном, це дає змогу 

говорити про їх схильність до потенційноої трудової міграції. Саме тому 

учасникам опитування було запропоновано дати відповідь на питання чи 

хотіли б вони працювати за кордоном. Отриманих результати, що наведені у 

таблиці 5, свідчать, що навіть не дивлячись на те, що опитані були проти 

еміграції з власної країни, вони не виключають можливості змінити країну 

проживання з метою трудової еміграції. 
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Таблиця 5 

Динаміка настроїв студентів НУДПСУ щодо роботи за кордоном 

 
робота за кордоном 

 

 

«ТАК» еміграції (43) «НІ» еміграції» (34) 

курс К-сть так ні курс К-сть так ні 

І 8/8 8 0 І 8/13 8 5 

ІІ 15/16 15 1 ІІ 5/9 5 4 

ІІІ 10/10 10 0 ІІІ 4/7 4 3 

ІV 9/9 9 0 ІV 2/5 2 3 

 

 

позиція К-сть позиція К-сть 

Так 42 Так 19 

Ні 1 Ні 15 

Всього 43 Всього 34 

 

 

позиція К-сть 

Так 61 

Ні 16 

Всього 77 

 

 

Отримані результати свідчать, що навіть ті з опитаних студентів, що не 

бажають виїджати з України, знаходять дуже привабливою можливість 

працевлаштування за кордоном (79%). 
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Висновки. Отримані в результаті опитування дані, дозволяють зробити 

висновок про те, що більш ніж половина студенів, які прийняли участь в 

опитуванні, виявили бажання змінити власну країну проживання на іншу. 

Такі результати безумовно свідчать про високий рівень міграційних настроїв 

у студенському середовищі. Аналіз  причин та складових вищеозначених 

настроїв дає змогу зробити висновок про притаманий на данному етапі 

студенській когорті високий рівень потенційний рівень трудової 

безповоротної міграції, оскільки подальше працевлаштування за кордоном  

займає першу сходинку серед інших причин отримання освіти за кордоном. 

Результати опитування свідчать, що потенційними трудовими емігрантами є 

навіть ті студенти, які не бажають виїзджати з України. Відтак, розробка 

активної державної політики протидії негативним наслідкам міграційним 

процесам в студентському середовищі має стати одним із пріоритетів 

державної освітньої політики.  
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