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З  ІСТОРІЇ  ПСИХОЛОГІЇ  ПОЛТАВЩИНИ  
ВСТУПНЕ СЛОВО 

 
Полтавщина є одним з потужних осередків культурного та наукового 

потенціалу України, здавна вона славилася своїми численними талантами, 
відомими історичними діячами та подіями. Чого варта тільки Полтавська 
битва 1709-го року, про яку знає кожна освічена людина, якщо не в світі, то 
принаймні в Європі. До середини XVII ст. відноситься ім’я легендарної 
народної співачки і поетеси Марусі Чурай, доля якої лягла в основу творів 
Михайла Старицького, Ольги Кобилянської, Ліни Костенко. Родом із 
Полтавщини був Самійло Величко – автор відомого козацького літопису 
кінця XVII – початку XVIII століть; мандрівний філософ, просвітитель, якого 
світ ловив, але так і не спіймав, – Григорій Савич Сковорода. Крім того, з 
полтавського регіону походили: класик нової української літератури Іван 
Котляревський, один із творців сучасної української і російської літератур 
Микола Гоголь, український позитивіст Михайло Драгоманов, математик, 
член Академій наук у Санкт-Петербурзі, Нью-Йорку, Римі, Парижі, Михайло 
Остроградський, "перший ракетний генерал" Олександр Засядько, 
"володар Всесвіту" Юрій Кондратюк та ціла плеяда інших не менш відомих 
історичних осіб.  

Поряд з цим Полтавщина дала світові відомих громадськості 
науковців у галузі психології – Олександра Федоровича Лазурського, 
Данила Борисовича Ельконіна, Юрія Зіновійовича Гільбуха. З 
полтавською землею була пов'язана не одна сторінка життя Олександра 
Костянтиновича Волніна (1872-1942), Григорія Григоровича Ващенка 
(1878-1967), Антона Семеновича Макаренка (1888-1939), Лідії Ільївни 
Божович. Багато цікавого з огляду історії психології на Полтавщині 
знаходимо у працях полтавського історика і психолога В.В.Колодочки. 

Великих зусиль у розвиток психологічної думки на Полтавщині 
доклав Григорій Савич Сковорода (1722-1794), який одним із перших 
започаткував ідею про людину як мікрокосмос, що пізніше була розвинута в 
працях швейцарського психолога Карла Юнга. 

У цьому контексті можна відзначити й Миколу Васильовича Гоголя 
(1809-1852), який у своїх творах та листах залишив багато спостережень та 
самоспостережень, які мають значення для досліджень у галузі дитячої 
психології. Гоголівські літературні персонажі є хрестоматією психології 
характерів. 

Михайло Олександрович Максимович (1804-1873) відомий як 
перший ректор Київського університету св. Володимира – історик, 
фольклорист, етнограф, а також письменник, педагог, який зробив внесок і в 
психологію. Завдяки енциклопедичній освіченості сучасники називали його 
"українським Ломоносовим". Народився у Полтавській губернії на хуторі 
Лемківщина, а зараз це село Богуславець Черкаської області. 

Вчений викладає своє розуміння людської душі: людину піднесено над 
усіма земними істотами завдяки її розумній та безсмертній душі, що відрізняє 
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її від тварин, як небо від землі, адже у тварин душа жива, чуттєва, а в людини 
самим Богом натхненна, вона є сам образ Божий. З цього Максимович робив 
висновок, що наша душа успадкувала й вільну творчу діяльність. Душа 
людини потребує виявити своє внутрішнє життя. Крім того, вчений зазначає, 
що людська душа наділена трьома основними способами виражати своє 
внутрішнє, особисте життя: за допомогою образів, звуків та у слові. 

Максимович робить спробу охарактеризувати психіку українського 
народу на підставі аналізу його народних пісень, які "...виявляють боротьбу 
духу з долею, відрізняються поривами пристрасті, твердістю та силою 
почуття... Український дух, не знаходячи в собі самому особливих форм для 
нового вияву почуття, що народжується в його глибині, мимоволі звертається 
до природи..."  

Олександр Опанасович Потебня (1835-1891), видатний вчений-
мовознавець, педагог, психолог. Він став засновником психологічного 
напрямку у вітчизняному мовознавстві, створив концепцію психологічного 
сприймання та розуміння художніх творів, звернув увагу на психологічну 
проблему співвідношення пізнання світу та самопізнання, показав історичний 
характер самопізнання, виражений через ставлення до минулого та сучасного.  

До забутих імен вітчизняної психології належить постать Дебори 
Марківни Арановської-Дубовіс (1910-?) – колись відомої вченої-психолога, 
представниці Московсько-харківської психологічної школи, першої 
аспірантки українського психолога О. В. Запорожця. Вона була родом з міста 
Кременчука Полтавської області. 

Свою наукову діяльність присвятила дослідженню сприймання 
дитиною казки, умов її виховного впливу на розвиток особистості дитини. 
Цій тематиці була присвячена кандидатська дисертація Арановської-Дубовіс: 
"Роль композиції у сприйманні дитиною казки". 

У довоєнні роки Дебора Марківна співпрацювала з класиками 
вітчизняної психології Олексієм Миколайовичем Леонтьєвим, Олександром 
Володимировичем Запорожцем, Петром Івановичем Зінченком, Петром 
Яковичем Гапьперіним. Результати її досліджень були використані останнім 
при розробці теорії поетапного формування розумових дій. 

Ім’я Данила Борисовича Ельконіна (1904-1984) в одних асоціюється 
із періодизацією психічного розвитку дітей, основою якої є «зміна соціальної 
ситуації розвитку дитини, провідної діяльності та особистісних 
новоутворень», в інших – із дослідженням ролі гри в розвитку дитини. Але 
мало кому відомо, що цей російський (як сказано практично у будь-якому 
виданні) та український (що стали наголошувати в останні часи) психолог, 
був родом з Полтавської губернії, вчився в Полтавській чоловічій гімназії (де 
тепер ЗНЗ № 3). 

Доля свого часу з Полтавською землею пов'язала Лідію Іллівну 
Божович (1908-1981). Суттєву роль у дослідженні питань дитячої психології 
та психології особистості відіграв сформульований Л.І. Божович принцип: 
закономірності психічного розвитку дитини можна зрозуміти лише в тому 
випадку, якщо враховувати особливості мотиваційно-потребової сфери, 
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"внутрішньої позиції" особистості. Серед наукових інтересів Лідії Іллівни - 
дослідження мотивів навчальної діяльності школяра, його пізнавальні 
інтереси та умови їх формування. Новаторським у науковій діяльності Л.І. 
Божович було вивчення самосвідомості та самооцінки афекту неадекватності 
та симпатії, конформізму та стійкості особистості. Прекрасний дослідник-
експериментатор, вона створила свою наукову школу, підготувала понад 30 
кандидатів та докторів наук. Поєднувала високу наукову принциповість з 
гуманним ставленням до людей. Прикладом може слугувати такий епізод – її 
діалог з молодим автором статті, присвяченої проблемі мотивації навчальної 
діяльності. Божович як авторитетний рецензент провідного фахового журналу 
«Вопросы психологии», викликала автора-початківця, познайомила його із 
низкою не дуже суттєвих зауважень, а в кінці розмови сказала: «У вас цікава 
концепція мотивації навчання, але в мене – інша, тому, коли внесете поправки 
у статтю, попросіть головного редактора дати її другому рецензенту, бо я не 
хочу ставати на заваді». Цим молодим автором був В.Ф.Моргун, який 
отримав прекрасний урок наукової етики. 

Нещодавно пішов із життя Юрій Зіновійович Гільбух (1928-2000) – 
український психолог, який походив із Полтавщини (м. Кременчук), доктор 
психологічних наук, професор, що віддав 35 років свого життя Інституту 
психології імені Г.С. Костюка АПН України, п'ять останніх років працював за 
кордоном, в Ізраїлі.  

Своїм молодим колегам говорив: "Чим більше ви знайдете в роботі 
автора позитивного при рецензуванні, тим більше морального права матимете 
для критики недоліків". Отже, таким він був – невгамовним, творчим, бо 
навіть, коли у віці вже 70 років опинився в чужій країні, то з успіхом 
опанував нову для себе кваліфікацію психотерапевта. 

Девізом життя цієї прекрасної людини та фахівця були слова, які він 
любив повторювати своїм колегам: "Іншої долі не уявляю. Життя без творчої 
активності рівнозначне смерті". 

Уродженцем Полтавщини був доктор психологічних наук, професор, 
голова Федерації спортивної психології СРСР Віктор Олександрович 
Плахтієнко (1936-1989). 

Полтавське походження мають і такі лідери української психології як 
академіки АПН України Людмила Микитівна Проколієнко (1927-1990), 
Валентин Олексійович Моляко та член-кореспондент АПН України 
Микола Миколайович Слюсаревський. 

Народився у Донецьку, та саме у Полтаві знайшов благодатний ґрунт 
для розвитку теоретичних концепцій, запровадження потужних прикладних 
досліджень кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
психології Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. 
Короленка Володимир Федорович Моргун. Понад чверть століття, 
користуючись заслуженою повагою психолого-педагогічної громадськості 
Полтавщини, Володимир Федорович розробляє низку методик 
психодіагностики: полімотивації діяльності школяра і студента; 
багатовимірного аналізу вільних та заданих словесних асоціацій; експертної 
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співбесіди з абітурієнтом; мотивації кохання; реального, бажаного і 
фантастичного бюджетів часу людини тощо. Запропоновану ним 
багатовимірну концепцію особистості, яка була описана тільки в статтях 
автора, вітчизняні і зарубіжні науковці включають у підручники («Атлас по 
психологии»), словники («Справочник учителя по психологи»), видають 
окремою брошурою. В.Ф. Моргун є співавтором модульного підручника з 
особистісно-орієнтованої педагогіки, автором методичних розробок щодо 
роботи з обдарованими дітьми, психолого-педагогічних проблем 
профілювання та профорієнтації, користуються особливою увагою освітян 
описані Володимиром Федоровичем таємниці психопрофілактичної 
педагогіки А.С. Макаренка, В.О.Сухомлинського, О.А. Захаренка.  

Людина вибудовує свою індивідуальну історію, відкриває унікальний 
Всесвіт власного буття у сповненому протиріч світі. Її життєвий шлях 
пролягає через труднощі самопошуку й радість самоствердження, через 
натхненні знахідки й непоправні втрати. Вона здобуває ім'я, виявляє його 
зміст у неповторних вчинках, зігріває своїм теплом буденну предметність 
речей, і вони – оживають, набувають голосу, звучання. Осягнувши сенс 
творчості, Людина віднаходить у собі дивовижну здатність перетворювати 
світ, збагачувати його новими фарбами, осяювати тих, хто поряд, світлом 
своєї особистості. 

Нині Полтавщина запрошує до примноження добрих традицій і 
великих справ на шляху вирішення проблем планування учнями та 
студентами майбутньої кар’єри, життєвого самовизначення молоді, 
професійного покликання дорослих.  

 
 

Муліка К.М.



 9  

 

Водолазська Т.В. 
ПІДГОТОВКА УЧНЯ  

ДО ОБҐРУНТОВАНОГО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ  
 

Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на надання учневі 
необхідних знань, вироблення вмінь і навичок. Натомість школа сьогодні не 
достатньо навчає школярів приймати рішення, використовувати інформаційні 
та комунікаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти, 
орієнтуватись на ринку праці тощо. Зміст освіти сьогодні не достатньо 
відповідає потребам суспільства та ринку праці, не спрямований на набуття 
необхідних життєвих компетентностей. 

Така позиція вимагає від сучасної школи особливо серйозних 
реформаційних кроків до оновлення змісту освіти та застосування нових 
педагогічних підходів до навчання, упровадження системної освітньої 
політики в системі профорієнтації. 

Нормативні документи, що визначають основні положення 
формування змісту освіти, наголошують переважно на знаннях, уміннях і 
навичках, які мають бути результатами навчання в школі. Такий підхід до 
основних засад змісту освіти є недостатнім. Адже метою навчання є 
виховання в учнів бажання і вміння вчитися, тому комплекс знань, умінь і 
навичок є підґрунтям для забуття необхідних життєвих компетентностей. 
Саме на них важливо сьогодні звернути увагу педагогів. 

Беззаперечно важливим є знання, уміння та навички, котрі молодь 
набуває та виробляє в процесі навчання в школі. Поряд із цим сьогодні 
актуальності набуває поняття компетентностей, що пов’язано з багатьма 
чинниками, оскільки саме компетентності, на думку експертів, є тими 
індикаторами, які дозволяють визначити готовність учня, випускника до 
життя, його подальшого розвитку й активної участі в житті суспільства. 
Компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту освіти став новим 
концептуальним орієнтиром українських шкіл.  

Невід’ємним елементом всієї освітньої політики повинна стати 
система професійної орієнтації саме через набуття життєво важливих 
компетентностей, що допоможе дитині орієнтуватись у сучасному 
суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку 
праці, подальшому здобутті освіти. 

Проте система профорієнтаційної роботи у школі не досконала. Ця 
робота зі школярами здійснюється лише побічно, за допомогою вивчення 
навчальних предметів, що можна розглядати як «різноманітні проби із 
виявлення в учнів ставлення, інтересів та здібностей до тих або інших видів 
діяльності, навчальних предметів, освітніх галузей». Часто інтереси учня 
різнопланові. Чимало і таких ситуацій, коли інтереси і схильності взагалі не 
виявляються. Щоб допомогти учневі потрібна цілеспрямована системна 
робота ще на етапі допрофільної підготовки, тобто у базовій школі, яка і 
повинна допомогти учневі розібратися в собі, виявити свої професійні 
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вподобання, сформувати інтерес до потрібної суспільству професії, 
допомогти визначитися зі шляхами отримання професійної освіти.  

Якщо почати проводити системну профорієнтаційну роботу в базовій 
школі, то до моменту переходу в старшу школу і вибору профілю для 
продовження освіти в учня вже будуть сформовані стійкі професійні 
вподобання. 

Вибір профілю проходитиме усвідомлено: не тільки відповідно до 
інтересів школяра, але і з врахуванням і його психофізичних можливостей, і 
потреб ринку праці. 

Суть профорієнтаційної роботи полягає у підготовці учня до 
обґрунтованого вибору професії. Вона містить такі види профорієнтаційної 
діяльності: 

• професійну інформацію. Вона передбачає повне і всебічне 
знайомство учнів зі світом професій, з правилами вибору професії, з 
соціально-економічними, психологічними і медико-фізіологічними аспектами 
вибору професії, що є найважливішою передумовою для вироблення 
готовності до професійного вибору. Головним завданням профінформації є 
виховання любові до будь-якого виду трудової діяльності, знайомство з 
потребами народного господарства країни в цілому і конкретного регіону 
зокрема на сучасному етапі і на найближчу перспективу. Вона також у першу 
чергу повинна піднімати престиж затребуваних на ринку праці професій. 
Починати цю роботу можна з 1-го класу, поступово, від класу до класу 
розширюючи і ускладнюючи коло відомостей.  

• професійне виховання - містить низку заходів із формування 
схильностей і професійних інтересів школярів. Цей напрямок 
профорієнтаційної роботи передбачає передовсім підвищення ефективності 
учбової роботи, залучення школярів до різноманітних видів позашкільної 
суспільно-корисної діяльності, стимулювання їхніх пізнавальних 
можливостей, самопізнання і самовиховання. На цій ділянці 
профорієнтаційної роботи важливо виявляти і підтримувати інтереси школяра 
до різних навчальних предметів, спонукати до самостійної роботи із вивчення 
сфери діяльності, яка його зацікавила.  

Позитивну роль тут мають зіграти предметні гуртки і гуртки за 
інтересами, особливо якщо вибрані вони будуть з урахуванням 
переважаючого інтересу до одного з типів професійної діяльності. Адже поза 
сумнівами, що тільки у конкретній роботі можливе виховання професійних 
інтересів, виховання поваги до професії, в основі якої повинна лежати любов 
до праці, психологічна готовність до будь-якої роботи. 

• професійна консультація - науково обґрунтована рекомендація 
конкретній особі (або групі) у період вибору професії. Потребують її 
найчастіше випускники 9-11-х класів. Вона ґрунтується на знанні 
схильностей та інтересів консультованого, його особистих якостей. 
Професійна консультація проводиться з метою допомогти старшокласнику 
ніби «приміряти» професії, що цікавлять його, на себе, задоволення інтересу 
школяра до конкретної спеціальності (до її змісту, вимог до якостей 
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особистості і врахуванню протипоказань для виконання тієї або іншої 
роботи). У ході консультації визначаються шляхи отримання освіти за 
обраною спеціальністю, терміни навчання, перспективи професійного 
зростання, затребуваність фахівців на ринку праці. У ролі консультанта в 
школі може виступати класний керівник, педагог-психолог або соціальний 
педагог.  

• професійна діагностика - певне, головний елемент профорієнтації. 
Без неї не можуть функціонувати ані професійна консультація, ані професійне 
виховання, а тим більше професійний відбір. Професійна діагностика 
займається вивченням особистості школяра, процесу росту, формування 
якостей, здібностей та інтересів. Це фундамент, на якому формується 
професійне самовизначення особистості. Робота ця проводиться протягом 
всього періоду шкільного навчання класним керівником і педагогом-
психологом за допомогою різноманітних методик.  

Ці чотири складові системи профорієнтаційної роботи є головними 
для школи.  

При цьому не тільки школа є відповідальною за набуття особистістю 
необхідних компетентностей; на їх формування впливають сім’я, робота, мас-
медіа, релігійні та культурні організації тощо. Останнім часом проблема 
розвитку особистісних здібностей є найактуальнішою, у цьому контексті 
розглядаються особисті досягнення учнів — результати навчальної 
діяльності. Інтерес до навчальних досягнень протягом шкільних років 
концентрується навколо таких паралелей: що учень знає — як багато він вміє 
зробити, співвідношення здібності до освітніх цілей (ефективність освітніх 
систем) та їх відповідність до вхідних ресурсів (результативність освітніх 
систем). Це співвідношення важливе не тільки для визначення, чому вчити, а 
й для вибору ефективних шляхів і форм навчання, від яких залежить набуття 
учнями ключових умінь, або ключових компетентностей. 

Життєва компетенція дає шлях особистості до розвитку та творчого 
відтворення себе, своїх сутнісних характеристик, якостей, спроможність «не 
втратити себе», протидіяти різноманітним зовнішнім негативним впливам, 
зберігати свою цілісність та неповторність. Важливо розуміти, яких саме 
компетентностей необхідно навчати і як, що має бути результатом навчання.  

На думку експертів, створення умов для набуття необхідних 
компетентностей протягом усього життя сприятиме: 

- продуктивності та конкурентноздатності на ринку праці; 
- скороченню безробіття завдяки розвитку гнучкої (адаптивної) та 

кваліфікованої робочої сили; 
- розвиткові середовища для інноваційних перетворень в умовах 

глобальної конкуренції. 
Перед кожним постає проблема: «Ким бути?». І важливо вирішити її 

правильно, із урахуванням і своїх інтересів і схильностей, і інтересів держави, 
тобто потреб ринку праці у тих або інших фахівцях, оскільки якщо не зважати 
на цей критерій, то дуже легко можна виявитися «дипломованим» 
безробітним.  
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Гуцан Л.А. 

ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК 
ЧИННИК УСПІШНОГО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ 

 
Ринкова трансформація економіки України передбачає масштабні 

перетворення як у сфері економічних відносин, так і у сфері структурної 
модернізації виробництва. Сучасне виробництво внаслідок застосування 
новітніх технологій і диверсифікації, гнучких та динамічних форм організації 
праці урізноманітнює характер праці, висуває нові вимоги до працівника, 
зокрема щодо підвищення його функціональної мобільності та 
універсалізації, адаптаційних можливостей, ініціативності і самостійності в 
роботі. Тому наявність у людини високих професійних якостей, професії 
широкого профілю, багатосторонніх трудових навичок і умінь збільшує її 
можливості на ринку праці як власника робочої сили, робить 
конкурентноспроможною і адаптивною до динамічних умов ринкового 
середовища. Сучасна якісна освіта, професійні знання повинні відігравати 
визначальну роль у забезпеченні зайнятості і самозайнятості, особистих 
доходів молодого підростаючого покоління в ринкових умовах. А це, в свою 
чергу, вимагає відповідної підготовки, заснованої на науково обґрунтованій 
системі професійної орієнтації. 

Нажаль в освітніх навчальних закладах нині гостро відчувається 
відсутність цілісної системи профорієнтації учнівської молоді. У процесі 
реформування національної освіти раніше надбану систему 
профорієнтаційної роботи з учнями було втрачено. Так, у 1986/87 
навчальному році в Україні понад 75% середніх шкіл мали кабінети 
професійної орієнтації, які сьогодні практично ліквідовано. Протягом 
двадцяти років чисельність МНВК скоротилась майже в чотири рази, зникло 
поняття „базове підприємство”, уроки трудового навчання замінили 
інформатикою, суттєво скоротилась кількість шкільних майстерень тощо. 
Крім того у закладах нового типу (гімназії, ліцеї, коледжі тощо) 
профорієнтаційна робота також здебільшого зводиться лише до відбору 
школярів на певні напрямки навчальної спеціалізації.  

Наслідком такого стану професійної орієнтації учнівської молоді є 
незнання педагогами достатньо глибоко структури сучасного виробництва й 
попиту ринку праці на окремі категорії фахівців. Крім того суб’єкти 
профорієнтаційної роботи у навчальних закладах не мають не те що 
достатнього рівня підготовки, а нерідко й елементарного поняття про 
особливості профорієнтаційної роботи зі школярами, основні вимоги до її 
організації і проведення, не володіють елементарною профорієнтаційною 
термінологією. Підтвердженням цього є отримані нами результати 
опитування вчителів та директорів шкіл. Серед них виявилось, що 65,38% 
педагогів не можуть визначити зміст головних профорієнтаційних термінів, 
20 % не вважають за потрібне проводити профорієнтаційні заходи зі 
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старшокласниками, лише 14,62% опитаних вважають за необхідне готувати 
учнівську молодь до вибору майбутньої професійної діяльності.  

Реформування системи загальної середньої освіти, яке, зокрема 
передбачає впровадження профільного навчання, подальшу демократизацію 
та гуманізацію школи, створює потенційно сприятливі умови для успішного 
розв’язання окреслених вище проблем. Ми вважаємо, що саме профільна 
старша школа зможе створити реальні умови для професійного 
самовизначення кожного учня, сприятиме рівному доступу до якісної освіти 
всіх категорій учнів, забезпечить реалізацію особистісно орієнтованого 
принципу організації навчального процесу, що значно розширить можливості 
учня у виборі власного майбутнього. 

Профільне навчання - система спеціалізованої підготовки в старшій 
ланці загальноосвітньої школи, що орієнтована на індивідуалізацію навчання, 
а також кооперацію старшого ступеня школи і закладами середньої і вищої 
професійної освіти (А.А. Остапенко, А.Ю. Скопін) або вид 
диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, 
нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників 
відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за 
рахунок змін у цілях, змісті та структурі організації навчання (Концепція 
профільного навчання в старшій школі). 

Концепцією профільного навчання також передбачено здійснення у 8-
9 класах допрофільної підготовки з метою професійної орієнтації учнів, 
сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. 
Поняття „допрофільна підготовка учнів” є досить новим для вітчизняної 
педагогічної науки й практики. Вперше воно з’явилося в Концепції 
профільного навчання. Раніше, на фазі суспільно-професійних обговорень 
проекту Концепції, окремі фахівці вважали, що запровадження профільного 
навчання в 10-11 класах не повинне ніяк торкатися основної школи, що 
профільне навчання може відбутися „саме собою”, тобто без здійснення 
системної підготовчої роботи наприкінці основної школи й фактичного 
включання основної школи в процес профілізації. Однак ця точка зору не 
знайшла підтримки. Концепція профільного навчання відзначає, що 
„реалізація ідеї профілізації навчання в старшій школі ставить випускника 
основної школи перед необхідністю здійснення відповідального вибору - 
попереднього самовизначення відносно профілюючого напрямку власної 
діяльності”. Тому на допрофільну підготовку старшокласників покладені такі 
складні соціально-педагогічні завдання, які необхідно вирішувати, 
викладаючи шкільні предмети. По-перше, вона має висвітлити місце і роль 
шкільних предметів у структурі всіх професій. Більше того, вона має 
інтегрувати шкільні навчальні предмети в практичні знання, необхідні для 
ефективного профільного навчання. По-друге, вона дає підліткам змогу 
виконати велику серію різних спроб у системах „людина-техніка”, „людина-
природа”, „людина-знак”, „людина-образ”, „людина-людина” й отримати 
певні уявлення про свої можливості та вподобання. По-третє, вона дозволяє, 
використовуючи спостереження, тести, інтерв’ю та інші способи, визначати 
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динаміку росту функціональної грамотності, технологічної вмілості, 
інтелектуальної й вольової підготовленості до профільного навчання. По-
четверте, вона сприяє зацікавленню учнів проектуванням навчальних і 
профільних планів, ідеалів майбутньої професії та можливих моделей 
досягнення в ній високої кваліфікації. Таким чином, допрофільна підготовка 
буде ефективно забезпечувати успішну організацію профільного навчання 
старшокласників. 

В „Концепції профільного навчання в старшій школі” передбачено, що 
в останній рік навчання в основній школі предмети допрофільної підготовки 
мають становити не менш, ніж 15 % аудиторного навантаження учнів. 

До форм реалізації допрофільної підготовки учнів 8 – 9 класів 
відносять введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих 
предметів на диференційованій основі. Таким чином, основна функція курсів 
за вибором на цьому етапі - профорієнтаційна. Вирішальними чинниками для 
ефективної організації вивчення курсів, є достатня їх кількість для 
визначення напряму профільного навчання; поступове введення за рахунок 
годин варіативного освітнього компонента; поділ класу на групи, однорідні за 
підготовленістю та інтересами учнів. Що стосується поглибленого вивчення 
предметів, то, крім розширення і поглиблення змісту, воно має сприяти 
формуванню стійкого інтересу до предмету, розвитку відповідних здібностей 
і орієнтації на професійну діяльність, де використовуються одержані знання. 
Поглиблене вивчення здійснюється або за спеціальними програмами і 
підручниками, або за модульним принципом. В такому випадку програма 
загальноосвітньої школи доповнюється набором модулів, які поглиблюють 
відповідні теми. Допрофільна підготовка має здійснюватися також через 
факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію 
наук, предметні олімпіади. Ефективність допрофільного навчання потребує 
налагодження дійової діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної 
школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення 
професійних інтересів і якостей школярів для створення однорідних за 
підготовленістю і інтересами мікроколективів, класів, груп . Одним із нових, 
сучасних, профорієнтаційних курсів за вибором для учнів 8-9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів України є курс „Людина і світ 
професій”. Він розроблений відповідно до рішення Протоколу наради з 
питань підвищення ролі профорієнтаційної роботи у формуванні 
конкурентоспроможного трудового потенціалу України, яка відбулася 22 
грудня 2006 року під головуванням Віце – прем’єр - міністра України. Цей 
курс є обов’язковою і невід’ємною складовою допрофільної підготовки, зміст 
якого слугує системоутворюючою основою для узагальнення учнем 
отриманих знань про світ професій та напрями профільного навчання у 
старшій школі. Мета курсу „Людина і світ професій” – підготовка учнів 8 – 9 
класів до вибору профілю навчання у старшій школі. Головними 
компонентами навчального матеріалу, який включає знання, вміння і навички 
з основ вибору учнями 8 – 9 класів, є три модулі:  



 15  

- світ професій, що поєднує у собі знання про види професійної праці 
людини та напрями профільного навчання у старшій школі;  

- образ „Я”, який поєднує у собі знання про індивідуальні особливості 
учня, його можливості і домагання, напрями самовдосконалення до рівня 
вимог бажаного профілю навчання у старшій школі; 

- технологія вибору профілю навчання, який поєднує у собі знання 
правил вибору учнем майбутнього профілю навчання, його уміння складати 
та корегувати індивідуальну освітню траєкторію, аналізувати суперечності і 
уникати усталених помилок.  

Орієнтовний розподіл навчальних годин за темами програми „Людина 
і світ професій” для учнів 8-9класів пропонуємо розглянути в таблиці №1. 

 
Таблиця №1 

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами 
програмового матеріалу 

Класи 
8 клас 9 клас № Розділи, підрозділи 

Теорет. Практ. Теорет. Практ. 
Розділ 1. Світ професій  19 18 - - 
1. Вступ 1 - - - 
2. Розділ 1.1. Мотиви вибору професії 2 2 - - 
3. Розділ 1.2. Класифікація професій 16 16 - - 
Розділ 2. Образ Я 16 15 - - 
4. Розділ 2.1 Я і мої можливості  16 15 - - 
Розділ 3. Технологія вибору профілю - - 35 31 
5. Розділ 3.1 Моє місце у суспільстві  - - 4  
6. Розділ 3.2. Я і соціальне середовище - - 6 6 
7. Розділ 3.3 Напрями профільного - - 10 10 
8. Розділ 3.4 Технологія вибору 

навчального профілю - - 15 15 

 
Обов’язковою умовою реалізації змісту курсу „Людина і світ 

професій” є активізація профорієнтаційної діяльності учня, формування у 
нього прагнення до саморозвитку, самоорганізації, самовдосконалення. Для 
виконання цієї умови у програмі курсу „Людина і світ професій” передбачено 
ведення кожним учнем „Щоденника вибору профілю навчання”, у якому 
узагальнюються його навчальні та особистісні досягнення, результати 
профільних проб, індивідуальних та колективних творчих справ. 

У процесі реалізації змісту цього курсу ми рекомендуємо 
використовувати різноманітні форми профорієнтаційної роботи. Форми 
профорієнтації - це заходи, які дають змогу учням знайомитись із професіями, 
якостями особистості, необхідними для певних професій. 
 

Відбір педагогом ефективних форм профорієнтаційної роботи 
залежить від складу і кількості осіб, місця проведення, тривалості роботи. 
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Згідно цих характеристик форми профорієнтаційної роботи поділяються на 
загальні, які традиційно використовуються у навчально-виховному процесі 
школи та специфічні, яким притаманні особливості профорієнтаційної 
діяльності вчителя та учнів. Домінуючою формою організації навчально-
виховного процесу з основ вибору учнями 8 – 9 класів профілю навчання у 
загальноосвітньому навчальному закладі залишається урок. 
Профорієнтаційний урок - це форма організації діяльності педагога та учнів в 
умовах, які лімітовані визначеними заздалегідь часовими і просторовими 
параметрами. Крім профорієнтаційного уроку можуть використовуватися 
також екскурсії на виробництво і в професійні навчальні заклади, конференції 
для старшокласників та їх батьків з окремих аспектів профорієнтації з участю 
спеціалістів окремих галузей: психологів, медичних працівників, 
представників служби зайнятості України, роботодавців; конкурси, виставки, 
окремі сцени профорієнтаційного змісту, за допомогою яких можна показати 
життя людей праці, специфічні трудові операції з окремих професій; 
тематичні вечори (літературні, хімічні, математичні, біологічні та ін.), які 
можуть організовувати вчителі предметними на профорієнтаційну тематику; 
читацькі диспути – знайомлять учнів з окремими галузями праці та 
виробництва, із професіями.  

Викладене вище дозволяє сформулювати наступні висновки: якомога 
швидше необхідно вирішувати проблеми науково-методичного забезпечення 
сучасної профорієнтаційної роботи із учнями в процесі профільного 
навчання; профорієнтувати кожного старшокласника необхідно в тому руслі, 
в якому він може максимально розкрити й реалізувати свої здібності й 
задатки. Курс „Людина і світ професій” є обов’язковою і невід’ємною 
складовою допрофільної підготовки. Його зміст слугує системоутворюючою 
основою для узагальнення учнем отриманих знань про світ професій та 
напрями профільного навчання у старшій школі. Вибір профільного навчання 
у старшій школі та вибір професії в майбутньому – складний і відповідальний 
крок у становленні особистості. Зробити правильний вибір – значить знайти 
своє місце в житті. 
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Калюжна Ю. І. 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
ЗІ ШКІЛЬНОЮ МОЛОДДЮ 

 
Сучасний стан суспільно-економічного розвитку в Україні передбачає 

необхідність підготовки у школі не лише освіченої, ерудованої особистості, а, 
перш за все, людини, яка здатна свідомо та відповідально здійснити 
професійний вибір. Саме тоді молодь має можливість визначити поле 
діяльності, відповідне здібностям та схильностям. Це дозволяє, з одного боку, 
досягти найвищої ефективності праці, а з іншого – забезпечити 
самореалізацію кожної особистості. 

Професійний вибір школяра залежить від розвитку деяких важливих 
психологічних утворень [2,3,7]. 

Першим з них є професійний інтерес, тобто внутрішній пізнавальний 
мотив, пов’язаний з освоєнням змісту професійної діяльності. Як правило, він 
полягає у тенденції до читання літератури, періодики, перегляду кінофільмів 
та телепередач про специфіку професій та людей праці. Професійні інтереси 
спостерігаються уже у дошкільному та молодшому шкільному віці, 
поглиблюються та стабілізуються у підлітків та старшокласників. Варто 
зазначити, що у молодших школярів професійні інтереси можуть не 
співвідноситись із усвідомленням власних здібностей, можливостей. Так, 
фізично слабенький хлопчик може обирати професію льотчика, а дівчинка, 
що не має досконалого музичного слуху, прагне бути співачкою. Зрозуміло, 
що наявність лише професійного інтересу не може бути запорукою 
адекватного самовизначення школяра. 

Підлітковий вік, що є періодом формування самооціночного процесу, 
характеризується дедалі чіткішим співвідношенням інтересу до професії та 
уявлень про власні психологічні і фізичні якості. Включаючись до широкого 
спектру та позашкільних занять, у систему інтенсивних соціальних відносин з 
однолітками та дорослими, підліток вирізняє свої сильні та слабкі сторони, 
переваги і недоліки, формулює можливі перспективи професійного вибору. 
Для цього віку характерними є висловлювання: «Буду філологом, бо мені 
подобається література», «Хочу бути художником, бо маю високі оцінки з 
малювання». Таким чином, підлітки виявляють та усвідомлюють власні 
професійні схильності. 

Старший шкільний вік вирізняється тим, що молодь, окрім інтересів та 
схильностей, прагне перевірити свої можливості або безпосередньо у 
професійній діяльності (наприклад, допомагаючи батькам у сільгоспроботах) 
або в умовах, наближених до професійних (наприклад, доглядаючи 
дошкільників або організовуючи їх дозвілля). Таким чином, у 
старшокласників формуються професійні наміри, що спираються на 
практичні спроби молоді у майбутній діяльності у поєднанні з інтересами та 
схильностями. Це є найважливішим чинником у самовизначенні, бо 
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обумовлює максимально усвідомлений вибір професії. Старшокласник може 
пояснювати його так: «Хочу бути вчителем історії, бо мене цікавить ця галузь 
знань, я маю високі оцінки з предмету, окрім того, займаюся в історичному 
гуртку, готую доповіді бесіди, вечори з цієї тематики, пишу дослідницьку 
наукову роботу з історії. Все це особисто мені подобається, а оточуючі добре 
відгукуються про мою діяльність. Отже, я вважаю, що зможу працювати 
викладачем історії». 

Як зазначають Федоришин Б.А., Павлютенков Є.М., Климов Є.А. та 
ін., внаслідок поступового формування у часі професійних намірів у підлітків 
та старшокласників існують деякі відмінності при виборі професії [2,3,5]. 

По-перше, підлітки у більшості випадків точно вказують свою 
майбутню професію, тоді як старшокласники часто вагаються при цьому. Це 
обумовлено віддаленістю і невизначеністю ситуації вибору для підлітків і 
близькістю та відповідальністю вибору старшокласників. Тому зрозумілими 
стають прояви вагання і невпевненості юнаків як зворотний бік намагання 
зробити якомого досконаліший вибір. 

По-друге, основним мотивом професійного вибору підлітків є 
уявлення про себе у професійному образі («Я буду мати поважний вигляд за 
викладацькою кафедрою», «Мені личить військова форма» і т.п.). 
старшокласники дедалі більше звертаються до самооціночних моментів 
власних психологічних якостей. 

По-третє, підлітки частіше, ніж старшокласники наполягають на 
одному кінцевому виборі («Буду тільки лікарем»). Старшокласники, як 
правило, вказують кілька варіантів («Якщо не вступлю до медінституту, щоб 
не втрачати часу закінчу курси комп’ютерного навчання»). Це свідчить про 
більшу реалістичність та прагматичність юнаків і їх уявлень про перебіг 
подальшого життя.  

Професійна орієнтація – це науково обґрунтована система психолого-
педагогічних заходів, що має метою підготувати особистість до праці та 
надати їй допомогу у виборі професії відповідно до інтересів, схильностей і 
здібностей та з урахуванням потреб ринку праці. Розглянемо основні етапи 
профорієнтаційної роботи з учнями, що здійснюються у сучасній школі. 

Для окреслення системи виховних заходів з дітьми, що мають різний 
ступінь сформованості професійних інтересів та намірів спочатку має 
здійснюватися попередня професійна діагностика. Найчастіше цей етап 
передбачає опитування у вигляді бесіди чи анкетування. Прикладом такої 
анкети є методика СІН, що розроблена під керівництвом Федоришина Б.А. [5].  

Зрозуміло, що учні, які вагаються у виборі чи ще не замислювалися 
над ним, вимагають особливою уваги з боку шкільних психологів та 
педагогів. Саме вони потребують досконалою професійної інформації, яка б 
дозволила розібратися у різних аспектах і напрямках професійної діяльності, 
сумістити їх з особистими здібностями та інтересами та визначити сферу 
праці, найбільш прийнятну для особистості. 
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Велику роль у цьому процесі відіграє професійна консультація, що 
передбачає, з одного боку, поглиблену професійну діагностику якостей 
особистості, а з іншого – корекційний (розвивальний) аспект. 

Для поглибленої профдіагностики використовуються класичні 
методики, що добре зарекомендували себе у виховному процесі (методики 
ДДО, карта інтересів, КОС та ін.) [3,4,5]. Результати досліджень аналізуються 
психологами, внаслідок чого встановлюється відповідність особистості учня 
обраній сфері професійної діяльності, розробляються і коректуються плани її 
освоєння та програма професійної підготовки. Так, учень, що обирає 
професію вчителя, має усвідомлювати, що вона водночас є соціономічною, 
перетворюючою, передбачає використання функціональних знарядь праці в 
умовах підвищеної моральної відповідальності. Школяра підводять до 
розуміння того, що професія висуває ряд вимог до діяльності вчителя, а саме: 

• наявності комунікативних, організаторських, мовних здібностей та 
схильностей; 

• активності, прагнення включитися у процес навчання та виховання 
дітей; 

• такту, витримки у поведінці, практичних навичок взаємодії з 
іншими; 

• самокритичності, саморегуляції, внутрішнього локусу контролю дій. 
Психолог має окреслити деякі основні аспекти підготовки учня до 

майбутньої професії, а саме: 
• формування готовності до освоєння професійної діяльності з 

врахуванням факторів її вибору, інформованості учня; 
• обговорення психологічної ціни (складності чи легкості) та 

основних шляхів освоєння професії; 
• надання допомоги у саморозвитку учня на шляху до обраної 

професії, що включає пояснення можливостей підготовки до неї у шкільних 
та позашкільних видах діяльності, складання перспективного плану 
самопідготовки та самоперевірки на цьому шляху. Консультативна робота 
передбачає також періодичне підведення підсумків підготовки учня до 
майбутньої професії. 

У цілому ж діагностична, інформаційна та консультативна діяльність 
шкільних психологів і педагогів у напрямку професійної орієнтації шкільної 
молоді створює надійну основу для її самовизначення та ефективної 
самореалізації у плідній праці. 
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Листопад М. П. 

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

Організація самостійного і відповідального вибору професії учнівською 
молоддю потребує психологічних технологій, що розробляється на основі 
тематично укомплектованого діагностичного інструментарію. Для вирішення 
проблеми професійного самовизначення необхідно створити цілісну 
технологію профорієнтації. Діагностика є лише частиною цієї технології, 
окрім якої існує потреба у проведенні спеціальних тренінгів. 

Для розуміння концептуальної основи такої побудови тренінгової 
програми професійного самовизначення, необхідно розкрити теоретичні 
аспекти професійного і життєвого самовизначення. 

Професійне самовизначення – це частина більш загального процесу 
життєвого самовизначення. І щоб зрозуміти, як молодь визначається у 
професійній сфері, потрібно розібратися у механізмах життєвого 
самовизначення. Професійне самовизначення – це не одномоментний акт 
всередині життєвого самовизначення, не інсайт, а відносно довготривалий 
процес. 

Отже, практичному психологу потрібно пам’ятати, що будь-який крок 
учасників у напрямку професійного самовизначення – це одночасно і дія 
щодо життєвого самовизначення. 

Виходячи з того, що базовим конструктом, навколо якого будується 
світогляд людини, є мета життя, то можна припустити, що у підлітковому віці 
мета часто приймає форму образу майбутньої професії. Тому поетапне 
навчання підлітка умінню самовизначатися у професійній сфері, формування 
у нього образу свого професійного майбутнього, рівносильні навчанню 
підлітка конструювати свою мету життя. 

Одним із ефективних принципів організації вибору професії є “навчання 
через власний досвід”. Це означає, що спочатку людині надається можливість 
діяти і отримувати якийсь практичний досвід, а потім пропонують самому 
цей досвід осмислити і самому зробити висновки. Цей шлях є складнішим за 
навчання через теорію, коли спочатку розповідають теоретичні положення, а 
потім дають практичні завдання для закріплення теоретичних знань, але 
навчати навичкам професійного і життєвого самовизначення потрібно саме 
через досвід. У житті насправді так і виходить. Тільки цей стихійний процес 
майже неможливо контролювати. Але ефективно проведений тренінг, що 
використовує принцип “навчання через досвід”, може замінити стихійний 
процес придбання і осмислення досвіду, який може тривати роками. 
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Навчання навичкам професійного самовизначення – це швидше модель 
для формування більш універсальних навичок, які необхідні в житті в цілому. 

Навчити підлітка вибирати – ось головна концептуальна мета тренінгу. 
 Тенденції розвитку сучасної освіти в Україні та закони ринку 
зумовлюють необхідність розробки нових психологічних тренінгових 
програм з профорієнтації. Для старшокласників актуальна організаційна 
основа профорієнтації: формування навичок усвідомленого професійного 
самовизначення. Тренінгова програма створюватиме сприятливі умови для 
врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для 
формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої 
професійної діяльності. Згідно Концепції профільного навчання у старшій 
школі, закладаються нові підходи до організації освіти: вона має 
функціонувати як профільна (інформаційний збірник Міністерства освіти і 
науки України 24/2003). 

 Отже, метою тренінгової програми «Професійне самовизначення» є 
формування навичок самостійного і відповідального вибору професії та 
життєвого самовизначення. 

 Головним завданням є створення зовнішніх і внутрішніх інструментів 
для професійного самовизначення учнів. 

З головного завдання випливають три взаємопов’язаних задачі: 
1)структурування у свідомості учасників тренінгу зовнішнього світу (свого 

досвіду); 
2)структурування внутрішнього світу (свідомості); 
3)інтегрування структур зовнішнього і внутрішнього світу. 
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Лук’яненко Н. О. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД  

ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Розвиток сучасної української освіти вимагає від учнів якісно нового 

рівня підготовленості. Програмного обсягу отриманих знань не достатньо для 
подальшого життєвого та професійного самовизначення в умовах постійних 
змін, надзвичайно швидкого темпу розвитку науково-технічного прогресу. В 
учнів необхідно розвивати такі якості як вміння адаптуватися, здатність до 
творчої праці, професійного розвитку, вміння практично користуватися 
новітніми науковими та інформаційними технологіями [1,2,3,4,7].  

Відповідно до Закону України „Про освіту” для розвитку здібностей, 
обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим 
вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки)... 

Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі 
основними завданнями загальноосвітньої школи є: 

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її 
задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів 
і потреб; 

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх 
життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до 
свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією. 

Однією з умов реалізації концепції є системний психологічний 
супровід профілізації. Здійснюється він з метою своєчасної оцінки комплексу 
індивідуальних особливостей особистості, з метою вивчення її готовності до 
здійснення вибору майбутнього профілю навчання. Важливо досягти 
усвідомлення учнем себе як суб’єкта вибору профілю навчання. [15,18,20] 
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У регіональній Програмі розвитку загальної середньої освіти 
Полтавської області на 2006-2012 роки зазначено, що з 2006 року 
загальноосвітні навчальні заклади мають перейти на профільне навчання. 
Виходячи з перспективних напрямків розвитку освіти у регіоні, центр 
практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського у своїй 
діяльності особливу увагу приділяє процесу психологічного супроводу 
профілізації навчання, у тому числі – відповідності реальних кроків з 
впровадження профільного навчання його науково-теоретичним засадам. 

Профільне навчання – засіб диференційованого навчання, який 
максимально враховує нахили та здібності учнів, їх професійні інтереси та 
наміри щодо подальшої трудової діяльності. 

Психологічний супровід допрофільної підготовки та профільного 
навчання, спрямований на виявлення здібностей та обдарувань дитини. 
Виконати таку роботу: вивчити здібності й інтереси дитини, можливо лише за 
тісної взаємодії, співпраці практичних психологів, класних керівників, 
вчителів-предметників, адміністрації школи та батьків. Формування 
готовності до професійного самовизначення – це довготривалий процес.  

Функції системи освіти не зводяться до надання певної кількості 
знань. Передбачається, що освіта спрямована на підготовку людей високої 
освіченості і культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, 
професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впроваджені новітніх 
наукомістких й інформаційних технологій. [5,10,11,12,13]. 

Психологічна служба є органічним компонентом сучасної системи 
освіти. Вона забезпечує своєчасне виявлення і максимально повне 
використання у навчанні та вихованні дітей їх інтелектуального і 
особистісного потенціалу, наявних у дітей задатків, здібностей, інтересів і 
нахилів. Робота психологічної служби спрямована на забезпечення раннього 
виявлення задатків і їх перетворення в високорозвинені здібності. Виконання 
поставлених освітніх завдань можливе лише тоді, коли учень сприймає себе 
як суб’єкт діяльності: як особистість, здатну до самопізнання, саморозвитку, 
до здійснення усвідомленого вибору. [14,16,19] 

З метою методичного забезпечення психологічного супроводу 
профільного навчання, апробації психодіагностичного інструментарію, що 
використовується практичними психологами у 2004 році, відповідно до 
наказу ПОІППО, було створено спеціальну дослідницьку групу (СДГ) 
"Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу". 

Спеціальною дослідницькою групою протягом двох років виконано 
такі завдання: 

1. Здійснено аналіз ефективності психодіагностичного інструментарію, 
який використовується з метою підготовки учнів до вибору майбутнього 
профілю навчання. 
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2. Створено банк психодіагностичних методик, що використовуються 
практичними психологами в умовах ЗНЗ для супроводу допрофільної 
підготовки. 

3. Розроблено технологію роботи практичного психолога щодо 
допрофільної підготовки в умовах ЗНЗ. 

4. Методично забезпечено роботу практичного психолога: 
- створено журнал для практичного визначення профілю навчання 

учнів “Кроки до самопізнання” [8]; 
- розроблено програму курсу занять з психології “Кроки до 

самопізнання” для основної та старшої школи [9]. 
У результаті роботи практичних психологів створено технологію 

психолого-педагогічного супроводу учнів ЗНЗ в умовах допрофільної 
підготовки. Технологію роботи апробовано практичними психологами, 
учасниками СДГ на базі навчальних закладів Полтавської області.  

Визначено основний напрямок роботи практичного психолога в 
умовах допрофільної підготовки – надання учням інформації про 
психологічні особливості, інтереси і здібності людини, про світ професій; 
формування активної життєвої позиції; співпраця з батьками учнів і 
педагогами з питань вибору профілю і майбутньої професії. 
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Мирошниченко В.І.  

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО 
ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 

 
Профільна освіта забезпечує професійне самовизначення, становлення 

компетентної, конкурентоспроможної, здатної до соціальної адаптації 
особистості, навчання протягом усього життя, оволодіння декількома 
професіями залежно від потреб ринку праці. 

У сучасній профільній освіті враховуються зміни ціннісних 
пріоритетів, особлива увага акцентується на самоактивності особистості, що 
сприяє розвитку саморегуляції та самокритичності в прийнятті самостійних 
рішень. Адже в нових соціальних умовах молоді люди стали іншими – не 
закомплексованими, значною мірою незалежними. Зміни, що відбуваються в 
суспільстві, відбиваються і на поведінці молодих людей, які знаходься на 
стадії професійного вибору. Як правило, юнак до активної самостійної роботи 
не підготовлений. Тому перетворення вчорашнього школяра в фізично і 
морально підготовленого фахівця розглядаємо як особистісно і соціально 
значущий, спеціально організований процес навчання і виховання. Як 
відзначають В.М. Мадзігон і М.І. Бурда, сьогодні настала необхідність 
створення таких освітніх середовищ, нового, вищого рівня організації 
навчання, щоб його форми, методи і прийоми враховували особливості 
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життєдіяльності вихованця – «періоди активності, емоційного піднесення, 
самопочуття, цикли навчальної діяльності, мотиваційні характеристики, 
ставлення до певних подій. Така індивідуалізована модель враховуватиме 
типові й індивідуальні відмінності, форми їх прояву в комунікативних 
відносинах і пізнавальній діяльності в умовах профільного навчання. Сучасні 
технології повинні бути варіативними, мати особистісно орієнтовану 
спрямованість». [2]. 

Отже, внутрішній світ, система моральних і духовних цінностей 
людини визначається передусім об’єктивними факторами, але разом з тим 
вона, при її власній активності, є суб’єктом виховання. Людина – суб’єкт, 
який творить сам себе, вона може змінити або відкинути несприятливі 
обставини, виробити власні варіанти для досягнення життєвих цілей, стати 
господарем у своєму духовному світі. Це потребує максимуму зусиль, але 
лише напружена праця, повага і вимогливість, довір‘я і контроль формують 
відповідальність, свідомість і самостійність. 

Вихідною характеристикою суб’єкта, що відрізняє його від об’єкта, є 
активність, як породження духовної енергії. Пізнаючи створені людством 
форми суспільної життєдіяльності, суб’єкт тим самим пізнає самого себе, 
причому процес самопізнання нескінченний. Як відомо, джерелом активності 
особистості є потреби. Ще Гегель писав, що “дії людей витікають з їхніх 
потреб, їхніх пристрастей, їхніх інтересів… і причому таким чином, що 
збуджуючими мотивами в цій драмі є лише ці потреби, інтереси, і тільки вони 
відіграють головну роль” [1, c. 470]. Мотиви визначають поведінку і 
діяльність людини, вони лежать в основі вчинків, є показником рівня 
моральної свідомості і статусу особистості в колективі. Мотиви, інтереси, 
потреби впливають на поведінку людини, але є ще один фактор, що має 
вирішальне значення, – це те, наскільки вона готова керуватись тими чи 
іншими інтересами, яка у неї установка на здійснення даного виду діяльності. 
“У випадку наявності якоїсь потреби в разі її задоволення, – пише відомий 
психолог Д.Н. Узнадзе, – в суб'єкті виникає специфічний стан, який можна 
охарактеризувати як готовність, як установку на здійснення певної діяльності, 
спрямовану на задоволення її актуальної потреби” �5, с. 110�. 

Система установок, значущих для особистості, складає її ціннісну 
орієнтацію. Внутрішньо вільною в суспільстві людина стає тоді, коли, 
усвідомивши свою роль і місце в здійсненні мети, вона робить мету й ідеали 
цінностями свого особистого життя, працює і живе для їх здійснення за своєю 
власною волею і бажанням. У зв’язку з цим доцільно звернути увагу на 
спрямованість особистості, яка визначається як система домінуючих мотивів) 
і як система потреб, інтересів та переконань. Спрямованість, за визначенням 
М.І. Макарова, виступає як проблема ставлення індивіда до цінності: 
“Спрямованість відповідає на запитання, які об’єктивні цінності складають 
для індивіда особистісний зміст, стаючи внутрішніми потребами особистості” 
[3, c. 31]. Разом з тим, необхідною є вольова діяльність особистості, яка 
регулює її поведінку. Важливо підкреслити, що це відбувається у 
відповідності до значущої, ціннісної мети, яку він ставить для себе як свідома 
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особистість. Цінність — є не природна, а соціальна властивість предмета, 
явища, особистості, вчинку, події. Ця соціальна якість предмета виявляється 
не тоді, коли об’єкт береться сам по собі, а стосовно практичної людської 
діяльності. Цінності – регулятори діяльності, це усвідомлені уявлення 
суб’єкта про важливе. Є декларовані ціннісні орієнтації і реальні цінності 
індивіда, тому існує поділ цінностей на соціальні та індивідуальні.  

Важливим видом цінностей є відповідальність у професійній 
діяльності. Об’єктивуючись у діяльності, відповідальність виявляється у 
творчій активності, ініціативності, принциповості, в умінні зіставляти 
особистісні й колективні інтереси, у соціально необхідному самообмеженні, у 
готовності звітуватися перед суспільством, у саморегуляції та самоконтролі. 
Тому особистісно орієнтоване виховання у колективах включає виховання 
професійної відповідальності як одного із важливих його компонентів. 
Професійна відповідальність тісно пов’язана зі свідомим вибором професії.  

Профільне навчання відкриває необмежені можливості для 
особистісно орієнтованих підходів до формування особистості. 
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Мирошниченко Ю. Ф., Льовіна С. О. 

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА УСТАНОВКИ НА 
ВЛАСНУ АКТИВНІСТЬ П’ЯТИКЛАСНИКІВ НА 

ПІЗНАВАЛЬНО-ПОШУКОВОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ 

 
Актуальність дослідження. Ефективність формування професійних 

намірів та трудових мотивів, що є провідними для цього віку, учнів 5-х класів 
значною мірою залежить від можливостей дітей задовольняти свої потреби та 
відповідні мотиви. Тому особливої значущості набуває потреба дослідження 
формування трудової мотивації та установки на власну активність школярів 
на пізнавально-пошуковому етапі (5-7 кл.) професійного самовизначення.  

Мета дослідження: проаналізувати особливості формування 
пізнавальних потреб, професійних намірів, трудової мотивації та установки 
на власну активність п’ятикласників на пізнавально-пошуковому етапі 
професійного самовизначення. 
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Методика та організація дослідження 
У процесі дослідження формування трудової мотивації та установки 

на власну активність школярів використовувались такі методики: 
спостереження, анкетування, методика вибору улюблених навчальних 
предметів (В.Ф.Моргун. Мотивація молодших школярів у процесі 
інтегрованого навчання. 2002).  

Дослідження проводилось на базі 3 загальноосвітніх шкіл м. Кобеляки 
Полтавської області. Груповою діагностикою було охоплено 148 учнів 5-х 
класів (79 дівчаток та 69 хлопчиків). 

Результати дослідження. 
У результаті дослідження було отримано такі дані: 
- 43% учнів 5-х кл. до найменш улюблених шкільних предметів 

віднесли образотворче мистецтво (45% хлопчиків та 41% дівчаток) та трудове 
навчання (47% хлопчиків та 31% дівчаток). 

Наступний аналіз проблеми виявив причини такого явища. Причинами 
зниження інтересу учнів до курсу образотворчого мистецтва є: 

- складні програми, перевантажені відтворюючими формами роботи; 
- завищені вимоги до продуктів виробництва; 
- великий обсяг завдань; 
- деякі теми, які раніше вивчалися у 7 класі сьогодні вивчаються у 5-

му. 
 Причинами зниження інтересу учнів до курсів трудового навчання 

«Обслуговуючі види праці», «Технічні види праці» є: 
- неможливість розподілу класу на групи (через недостатню кількість 

дітей); 
- відсутність достатньої кількості верстатів; 
- перевантаження програм відтворюючими формами завдань тощо. 
Висновки:  
1. Відсутність у школі можливостей для дітей задовольняти свої 

потреби та відповідні мотиви передбачає підсилення дієвої складової змісту 
програм, що стосується формування умінь і навичок. 

2. Отримані дані доцільно враховувати в процесі викладання курсів 
«Образотворче мистецтво», «Обслуговуючі види праці» та «Технічні види 
праці» для забезпечення ефективності формування пізнавальних потреб, 
професійних намірів, трудової мотивації та установки на власну активність 
школярів на пізнавально-пошуковому етапі (5-7 кл.) професійного 
самовизначення. 
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Моргун В. Ф. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ  
 

Потенційні можливості сучасної психології взагалі та психології праці 
зокрема (Н.О. Гончарова, Є.В. Єгорова, І.А. Зязюн, В.П. Зінченко, Ю.І. 
Калюжна, Є.О. Климов, В.В. Колінько, Г.С. Костюк, Н.І. Літвінова, 
С.Д.Максименко, П.А. М’ясоїд, Н.Г. Ничкало, Т.М. Пазюченко, В.Г. Панок, 
Л.Г. Перетятько, Н.А. Побірченко, Н.С. Пряжніков, В.В. Рибалка, В.В. 
Синявський, Ю.А. Трофімов, Б.О. Федоришин, С. Фукуяма, Н.О. Чайкіна, 
С.Н. Чистякова та ін.) дозволяють забезпечити психологічний супровід 
профорієнтації не тільки оптанта (людини, що обирає професію), а й 
особистості протягом усього її життєвого шляху. Вкажемо, виходячи з 
концепції періодизації розвитку особистості в онтогенезі [7], [16], [19], на 
основні етапи трудового становлення людини в системі профорієнтації: 
розвиток різнобічних задатків і здібностей дитини; самообслуговування й 
ігрова профорієнтація в дошкільному віці; суспільно-корисна праця, 
профінформація і трудове навчання дітей молодшого шкільного віку; 
політехнічно-технологічне навчання, виробнича праця і профпропаганда у 
підлітковому віці; профконсультація (разом з експрес-формувальною 
діагностикою здібностей), профпідбір і профкваліфікація старшокласників; 
професійне навчання, профадаптація юнацтва; підвищення кваліфікації, 
перекваліфікація (зміна професії) і реорієнтація (повернення у професію) в 
зрілих віках [6], [14]. 

Серед основних психодіагностичних і психокорекційних засобів 
психологічного супроводу профорієнтації можна вказати наступні. 

Потужною життєвою методикою визначення основних ціннісних 
орієнтацій, що визначають характер людини, є вивчення її спрямованостей і 
бюджету часу (Л. Сев, С.Д.Максименко, С.Я. Рубінштейн та ін.) [1], [12], [13]. 

Для запобігання розчарування в професії, швидкого емоційного 
вигорання та професійних захворювань украй необхідно враховувати 
темперамент людини та його конгруентність (відповідність) виду трудової 
діяльності (Б.Й. Цуканов, В.В. Рибалка та ін.) [20]. 

Необхідність опори на лідерів колективу вимагає регулярно вивчати 
соціометричний статус членів трудового колективу та його динаміку (Дж. 
Морено та ін.) [17]. 

Великі трудові навантаження й відповідальність потребують 
релаксації (зняття психічної напруги) за допомогою аутогенного тренінгу або, 
навпаки, психологічної мобілізації на кращий результат (К. Кермані та ін.) 
[2], [7]. 

Особистісне зростання пов’язане з професійними нахилами, тому 
своєчасний вибір професійного покликання та його підтвердження у 
характеристиці-рекомендації випускника мають велике значення (Є.О. 
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Климов, Г.С. Костюк, В.Г. Панок, Б.О. Федоришин, С. Фукуяма та ін.) [3], [4], 
[8], [9], [18]. 

Особисте життя, пошук коханої людини, яка може стати супутником 
усього життя і повинна любити не лише свого обранця, а і його професію, 
також потребують психологічної допомоги (К.В. Сєдих, Т.М. Титаренко, О.С. 
Кочарян та ін.) [11]. 

Різноманітні психотравмуючі ситуації породжують кризові явища в 
житті людини, тому „швидка допомога” кризової психотерапії також буде у 
нагоді (П.В. Лушин, В.В. Рибалка, Г. Шихі) [5], [10], [15], [16], [21]. 

Як бачимо, психологія виробила досить потужний арсенал підтримки 
людини на трудовому життєвому шляху. Вона підказує нам, що зведення 
«бізнесу» до грошового прибутку від ринкової торгівлі є дуже вузьким і 
помилковим. Бізнес – це передусім не базар, а виробництво товарів і послуг. 
Психологія покликана зробити все можливе, щоб людина отримувала від 
своєї праці максимальне задоволення.  
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Муліка К.М. 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ ШКОЛЯРІВ,  

ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ 
 

Соціально-економічна ситуація у країні обумовлює постійне 
оновлення затребуваних на ринку праці професій. Суспільство має ту чи іншу 
систему професій, яка постійно еволюціонує. Останнім часом до 
Національного класифікатора професій включені 983 нові професійні назви 
робіт, 460 — виключені як застарілі, а всього було внесено понад шість тисяч 
позицій. Усього класифікатор налічує 8250 найменувань професій і 
професійних назв робіт — від президента України до вантажника [14].  

За словами директора НДІ соціально-трудових відносин Сергія 
Мельника на сьогодні до 70% вузів при оформленні дипломів не 
співвідносять назви кваліфікації відповідно до класифікатора. У результаті 
залишається невизначеним професійний статус випускника — ким він 
працюватиме?  

У країні спостерігається тенденція перевести робочі професії в розряд 
професіоналів і спеціалістів — перукаря з вищою освітою немає ніде у світі, а 
в Україні уже розглядаються пропозиції щодо можливості підготовки вузами 
таких фахівців.  

Експерти зазначають, що нинішнє покоління молоді є найосвіченішим 
в історії людства. При цьому кількість безробітних серед молоді збільшується 
з кожним роком.  

На жаль, на сьогодні спостерігається відсутність чіткого механізму 
збалансованості освітніх послуг і послуг ринку праці — у регіональному 
розрізі за низкою спеціальностей триває величезне надвиробництво 
бухгалтерів, економістів, вчителів, вихователів дошкільних навчальних 
закладів, юристів [11]. У зв’язку з цим набуває актуальності розв’язання 
проблеми самовизначення особистості, свідомого вибору профілю освіти та 
майбутньої професії, врешті-решт визначення назви майбутньої професії. 
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Освіта має реально співвідносити формування ринку праці, його потреб та 
формувати конкурентноздатну молодь на цьому реальному ринку.  

Проблемі організації допрофільного та профільного навчання в умовах 
сучасної школи присвячена значна кількість робіт науковців, у тому числі 
полтавчан. Психологічне обґрунтування професійного самовизначення 
учнівської молоді відображено у роботах В.Ф. Моргуна, Т.Н. Кабаченко, Н.О. 
Гончарової. Питання організації та реалізації концепції профільного навчання 
досліджували Н.І. Шиян, Д. Закатнов, А.П. Самодрин, А.О. Остапенко, А.Ю. 
Скопін та інші. Дослідження більшості науковців вказують на посилення 
профорієнтаційної, трудової спрямованості змісту навчання загальноосвітньої 
школи. 

Метою автора є висвітлення організаційно-педагогічних умов 
реалізації соціально-психологічного супроводу профорієнтаційної роботи в 
умовах загальноосвітнього навчального закладу.  

У вересні 2007 року обласним центром зайнятості був проведений 
моніторинг професійних намірів майбутніх випускників дев’ятих та 
одинадцятих класів, у якому взяли участь 13517 (82,73%) учнів 11-их класів 
та 17499 (82,13%) учнів 9-их класів.  

Розподіл відповідей респондентів на питання щодо подальшого 
навчання чи працевлаштування випускниками 9-их класів 

- 58 % планує продовжити навчання у школі (а, отже, у перспективі 
отримати вищу освіту); 

- 18 % планує продовжити навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ 
рівнів акредитації; 

- 10 % планує навчатися у професійно-технічних навчальних закладах; 
- 14 % - професійно не визначилися. 
Розподіл відповідей респондентів на питання щодо подальшого навчання чи 

працевлаштування випускниками 11-их класів 
- 64 % планує навчатися у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня 

акредитації; 
- 17 % планує навчатися у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня 

акредитації; 
- 9 % планує навчатися у професійно-технічних навчальних закладах; 
- 3 % планує працювати; 
- 7 % - професійно не визначилися. 

Випускники як одинадцятих так і дев’ятих класів надають перевагу 
отриманню вищої освіти, що є відображенням тенденції не лише на 
Полтавщині. І хоча з часом кількість випускників. які не визначилися із 
подальшим навчанням чи працевлаштуванням зменшується (із 14 % до 7%) 
проблема залишається актуальною.  

Учні 9-их класів надають перевагу таким професіям: лікар (6,9 %), 
дизайнер (4,9 %), водій (4,1 %), економіст (3,8 %), юрист (3,7 %), учитель (3,4 
%), бухгалтер (3,1 %), програміст (2,9 %), перукар (2,7 %), менеджер (2,4 %). 
Проблема полягає у відсутності популярності робітничих професій, у яких на 
сьогодні на ринку праці відчувається гострий попит.  
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40% опитаних повторюють окремі спеціальності, у відповідях решти 
60 % опитаних професії повторюються у незначній кількості або зазначена не 
професія, а вид роботи, що свідчить про недостатню обізнаність випускників 
про ринок професій.  

Моніторинг професійних намірів надає інформацію і про уявлення 
учнів 11-их класів про світ професії. Так, близько 40% респондентів надають 
перевагу конкретним професіям: економіст (7,0 %), учитель (5,4 %), 
менеджер (4,7 %), юрист (4,4 %), бухгалтер (3,9 %), фінансист (3,6 %), 
механік (2,8 %), програміст (2,7 %), лікар (2,4 %), водій (1,9 %). Слід звернути 
увагу на той факт, що переважна більшість професій, які випускники 
вважають привабливими (економіст, юрист, учитель, бухгалтер) у регіоні є 
надлишковими. Випускники лише зрідка зазначають нові спеціальності, які 
з’являються на ринку праці.  

Кілька років тому делегація працівників профтехосвіти Москви 
вивчала досвід Німеччини щодо підготовки фахівців робітничим професіям у 
Північній Рейн-Вестфалії. Виявилось, діапазон знань і умінь німецького 
робітника значно ширший, ніж російського. Скажімо, російський маляр уміє 
фарбувати стіни, вікна тощо. Німецький може не тільки фарбувати, але і 
підбирати колір автомобіля, виготовляти кольорові вітражі і тому подібне. 
Ширший діапазон знань і умінь – більше можливостей знайти роботу і, 
найголовніше, підібрати відповідну по підготовці, схильностям, здібностям, 
задовольнивши при цьому потреби роботодавців, їх вимоги.  

В.Ф.Моргуном розроблена методика багатовимірного опитувальника 
мотивації учнів [7]. Мотив – це виникнення предметної активності людини 
для задоволення певної потреби. Якщо картину “успішного” учня видно у 
журналі оцінок, то картину мотивів особистості вчитель оцінює поки що 
інтуїтивно. За допомогою цієї методики проранжовано 10 мотивів (гра, праця, 
самодіяльність, творчість, спілкування, моторний, навчання, відтворення, 
мовленнєво-мислительний, наочний) діяльності учнів I-X класів (1990). На 
фоні зниження навчального мотиву шестикласників зростає обсяг трудових 
мотивів (“доводити розпочату справу до кінцевого результату” та “робити 
що-небудь своїми руками”). Провідним мотивом 11-12 річних дітей стає 
трудова діяльність. 

В.Ф. Моргун визначає рекомендації щодо розвитку трудової 
(предметно-перетворюючої) мотивації школярів [7].  

• Забезпечити предмет праці (наприклад, папір), засоби праці (олівці), 
поставити мету (намалювати картину) та показати способи її досягнення – цього 
достатньо для безкорисливої праці. Німецький психолог К. Левін вимірював 
спонукальну силу предметів, а учитель-новатор І.П.Волков використовує цю 
силу у кімнаті творчих справ, які мають бути у кожній школі. 

• Трудова мотивація значно посилиться, якщо продукт праці необхідний 
не лише самому виробнику, а краще – іншим людям (подарувати, обміняти, 
продати). 

• Бажання працювати зросте у разі застосування стимулу – винагороди за 
продукт праці. Краще за все поєднувати моральні стимули та матеріальні. 
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• Вагомим стимулом формування ділової мотивації є система 
профорієнтації, яка складається із ряду вікових етапів: гармонійний розвиток 
задатків та здібностей малюка; обслуговуюча праця та ігрова профорієнтація 
дошкільників; суспільно корисна праця; профінформація та трудове навчання 
молодших школярів; виробнича праця; профпропаганда у підліткових 
колективах; профконсультація, яка включає експрес формуючу діагностику 
здібностей, профвідбір та профкваліфікацію старшокласників та учнів.  

Майбутня самореалізація підлітка у професійній діяльності можлива за 
умови, коли під час вибору майбутньої професії людина орієнтується на 
формулу: «хочу – можу - треба». Елемент «хочу» включає інтереси та нахили, 
рівень сформованості особистого професійного плану, інформованість про 
світ професій. «Можу» – сукупність здібностей, задатків людини, 
відповідність рівня розвитку його особисто психологічних якостей тим 
потребам, які вимагає професія. «Треба» – слід розуміти як план дій, 
програму самовиховання, розвитку тих чи інших якостей, необхідність даної 
професії в конкретному регіоні та суспільстві, на ринку праці. 
Проаналізувавши «хочу», «можу», потрібно їх співставити, знайти 
відповідність і визначити, що «треба».  

Іншим важливим напрямком відродження профорієнтаційної роботи є 
інформування учнівської молоді про нові професії, які з’являються на рину 
праці та умови їх здобуття, необхідність даної професії у регіоні та 
суспільстві. Необхідною умовою для здійснення такої роботи є 
запровадження профорієнтаційних заходів у закладах освіти центрами 
зайнятості. Потребують відпрацювання механізми профілювання на основі 
психолого-педагогічної діагностики, співпраці вчителя-предметника, 
класного керівника та психолога при вирішенні поставлених завдань. 
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Окара М.М. 

КОНЦЕПЦІЯ ПРОФІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ 
МОЛОДІ 

 
Як свідчать дані соціологічного дослідження Науково-дослідного 

інституту соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної 
політики України, проведеного у 2008 році, на професійне самовизначення 
випускників шкіл найменше впливає школа і державна служба зайнятості (до 
5%). В ситуації, що склалася, державна служба зайнятості просто не могла 
стояти осторонь. Цілком очевидною стала потреба у впровадженні в 
профорієнтаційну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів 
інноваційних технологій професійного інформування, привабливих для дітей.  

В сучасних умовах професійна орієнтація населення, зокрема шкільної 
молоді, є одним із головних напрямків державної політики зайнятості. У 
зв’язку з цим Державний центр зайнятості, спільно з Міністерством освіти і 
науки України, розгортає профорієнтаційну роботу принципово нового 
формату, в якій акценти зміщено від регулювання поточної ситуації на ринку 
праці до профілактики безробіття, особливо молодіжного.  

З метою забезпечення якісного функціонування системи професійного 
інформування населення, у тому числі учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів, Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної 
політики України розроблено інноваційний проект «Профінформаційний 
термінал для молоді», спрямований на забезпечення інформативності, 
доступності, мобільності, гнучкості та привабливості профорієнтаційних 
послуг для молоді. 

Інформаційний термінал являє собою молодіжний профорієнтаційний 
Інтернет-портал, доступ до якого здійснюється через спеціальні електронні 
пристрої (тач-скріни), які вже найближчим часом почнуть встановлювати у 
загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області. 

За своєю сутністю «Профінформаційний термінал для молоді» є 
сучасною формою та інструментом здійснення професійної орієнтації 
школярів і передбачає: ознайомлення школярів із змістом професій та їх 
вимогами до працівника, можливими шляхами одержання професії та 
умовами професійного навчання, станом та перспективами ринку праці, 
основами трудового законодавства та законодавства про зайнятість, 
послугами державної служби зайнятості. Планується, що користувачами 
інформаційного терміналу стануть школярі, їхні батьки та педагогічні 
працівники. 

Впровадження зазначеного проекту у кожній загальноосвітній школі 
України дозволить: 

- забезпечити профорієнтаційну роботу якісною інформацією; 
- викликати в учнів серйозні роздуми про важливість правильного 

вибору професії; 
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- мотивувати учнів загальноосвітніх шкіл до усвідомлених дій щодо 
майбутнього працевлаштування; 

- допомогти молодим людям зорієнтуватися у світі професій; 
- визначити професійну спрямованість учнів за допомогою 

самотестування; 
- сприяти підвищенню загальної поінформованості батьків та ін. 
Термінал є програмним запатентованим продуктом Державного 

центру зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України і являє 
собою Інтернет-портал, доступ до якого здійснюється двома шляхами: 

1) через електронні тач-скріни, розташовані поза межами центрів 
зайнятості України, зокрема, у загальноосвітніх навчальних закладах (середня 
і старша школа); 

2) через мережу Інтернет на окремий web-сайт.  
При встановленні Терміналу на першому етапі у тач-скрін 

завантажується програма і базовий обсяг інформації. В подальшому 
передбачається постійне оновлення інформації Терміналу через мобільний 
Інтернет. Періодичність оновлення визначається для кожної тематичної 
сторінки окремо. 

Термінал працює в автоматичному режимі та передбачає можливість 
підключення до шкільної комп’ютерної мережі з метою використання 
інформації у комп’ютерному класі, зокрема, під час проведення 
профорієнтаційних заходів чи отримання інформації педагогічними 
працівниками або батьками дітей.  

Для користувачів-дорослих передбачено скорочене меню без 
анімованого помічника, тестування та розважально-мотиваційної частини. 
Завантаження меню відбувається шляхом вибору себе як користувача-
дорослого на одній зі стартових сторінок. 

Для вчителів створена окрема база даних з методичною інформацією 
щодо організації профорієнтаційної роботи зі школярами та можливостями 
співпраці зі службою зайнятості у цьому напрямку. 

Для батьків створена база даних порад профконсультанта щодо вибору 
професії їх дітьми.  

Маємо надію, що впровадження цього проекту у кожній 
загальноосвітній школі України дозволить забезпечити профорієнтаційну 
роботу з учнями якісною інформацією, викличе в учнів серйозні роздуми про 
важливість правильного вибору професії, мотивує учнів загальноосвітніх 
шкіл до усвідомлених дій щодо майбутнього працевлаштування, допоможе 
молодим людям зорієнтуватися у світі професій, визначить професійну 
спрямованість кожного учня за допомогою само тестування, сприятиме 
підвищенню загальної поінформованості їх батьків, сформує у школярів та їх 
батьків ефективні стратегії поведінки на ринку праці, засновані на бажанні 
легально працювати в Україні, змінить у молоді уявлення про ринок праці та 
вибір професії, збільшить рівень працевлаштування випускників професійних 
освітніх закладів, а відтак - в країні буде досягнуто зростання чисельності та 
рівня зайнятості населення працездатного віку. 
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Передбачається, що реалізація цього сучасного інформаційного 
проекту отримає публічний резонанс серед широких кіл громадськості, в 
засобах масової інформації та на державному рівні. 

 

Пашко Л.Ф. 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ 

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ 

 
Проблема оцінювання результатів навчальної діяльності учнів завжди 

була досить актуальною. Сучасний підхід до проблеми оцінювання 
передбачає врахування чотирьох рівнів начальних досягнень (початковий, 
середній, достатній, високий). Ці рівні поєднуються з диференційованими 
критеріями за 12-ти бальною шкалою, яка передбачає оцінювання рівня 
знань, умінь і навичок учнів [1]. 

Проблемами типології диференціації в педагогічній науці займались 
Ю. Бабанський, А. Бударний, В. Буряк, Г. Дорофєєв, Л. Жовтан А. Кірсанов, 
Л. Кузнєцова, В. Моргун, А. Подставкіна, І. Підласий, Є. Рабунський, І. Унт, 
І. Якиманська. Деякі дослідники виділяють основні положення диференціації 
і розглядають її як багатоетапний педагогічний процес, що являє собою 
дидактичну систему, побудовану за модульним принципом. Перегляд 
основних концепцій профільної освіти передбачає розвиток парадигми 
«інтеграції-диференціації» (інтедифікації) освіти [3]. 

Особливого значення у зв'язку з впровадженням нових критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень має рівневий підхід. Технологія рівневої 
диференціації представляє сукупність форм і методів навчання, що 
враховують індивідуальні особливості учня, його потреби та інтереси. Рівнева 
диференціація навчання є запорукою розвитку дітей з різними здібностями. 

 
Комплексна система визначення рівнів навальних досягнень у 

поєднанні з диференційованими критеріями за 12-ти бальною шкалою 
оцінювання 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Б
али 

Загальні критерії оцінювання навчальних 
досягнень 

учень може розрізняти об'єкт вивчення і 
відтворити деякі його елементи 

І. 
Початковий 

2 учень фрагментарно відтворює незначну 
частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення 
про об’єкт вивчення, виявляє здатність елементарно 
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викласти думку 

3 учень відтворює менше половини навчального 
матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні 
завдання 

4 учень знає близько половини навчального 
матеріалу, здатний відтворити його відповідно до 
тексту підручника або пояснення вчителя, повторити 
за зразком певну операцію, дію 

5 учень розуміє основний навчальний матеріал, 
здатний з помилками й неточностями дати визначення 
понять, сформулювати правило 

ІІ. 
Середній 

6 учень виявляє знання й розуміння основних 
положень навчального матеріалу. Відповідь його 
правильна, але недостатньо осмислена. З допомогою 
вчителя здатний аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати та робити висновки. Вміє 
застосовувати знання при розв'язуванні задач за 
зразком 

7 учень правильно, логічно відтворює начальний 
матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє 
наводити окремі власні приклади на підтвердження 
певних думок, застосовує вивчений матеріал у 
стандартних ситуаціях, частково контролює власні 
навчальні дії 

8 знання учня є достатньо повними, він вільно 
застосовує вивчений матеріал у стандартних 
ситуаціях, вміє аналізувати, встановлювати 
найсуттєвіші зв'язки між явищами, фактами, робити 
висновки, загалом контролює власну діяльність. 
Відповідь його повна, обґрунтована, але з деякими 
неточностями 

ІІІ. 
Достатній 

9 учень вільно володіє вивченим матеріалом, 
застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, вміє 
аналізувати і систематизувати інформацію, 
використовує загальновідомі докази у власній 
аргументації 

ІV. 
Високий 0 

учень володіє глибокими і міцними знаннями, 
здатний використовувати їх у нестандартних 
ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної 
навчальної діяльності, критично оцінює окремі нові 
факти, явища, ідеї 
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1 
учень володіє узагальненими знаннями з 

предмета, аргументовано використовує їх у 
нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерело 
інформації та аналізувати її, ставити і розв'язувати 
проблеми. Визначає програму особистої пізнавальної 
діяльності; самостійно оцінює різноманітті життєві 
явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них 

2 
учень має системні, дієві знання, виявляє 

неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, 
вміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно 
здобувати й використовувати інформацію, виявляє 
власне ставлення до неї. Розвиває обдарування і 
нахили 

 
У «Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти" виділені основні групи компетенцій: соціальні, 
полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти, 
компетенції, що реалізуються у здатності до раціональної продуктивної, 
творчої діяльності [2]. 
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Самодрин А. П. 

ПРИНЦИП ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
 

Сьогодні існує ілюзія зрозумілості профільного навчання, в котре ніби 
приборкана педагогічна стихія і жага диференціації навчання вкотре криза 
педагогіки стає ніби «вирішеною», бо створені психологічні служби в школах 
(тепер є з кого спитати) і термін «профіль» чи не найбільш вживаний у школі, 
як на кшталт колись вживалось поняття «комуністичне виховання»… Проте 
життя від такої освіти не покращується, натомість вчитель навчився виглядіти 
творцем, досягнення учнів зростають… У той же час відомо, що без переносу 
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розгляду профільного навчання (педагогами) в площину психології, про 
вирішення проблеми профільного навчання говорити марно. 

Існуюча Концепція профільного навчання в старшій школі (2003 р.), 
дійшовши предметного забезпечення профілю, не проникає в сутність 
предмету й не видозмінює його у відповідності до запиту особистості, а 
значить не претендує дати профільну освіту. Таким чином, ми говоримо лише 
про профільно-спрямоване навчання в старшій ланці школи. Корінної 
переробки змісту навчальних предметів не відбувається: в них як і раніше 
викладаються основи наук. Виникає дистанція між висуванням на перший 
план проблем самопізнання, самовизначення особистості, й відсутністю 
матеріалу в змісті освіти, що забезпечує досягнення мети. 

Профільне навчання – профільно-диференційована планомірна, 
організована, спільна двостороння діяльність учителів і учнів, спрямована на 
свідоме, міцне й глибоке опанування останніми системи профільно-
орієнтованих знань, умінь і навичок; передбачає системну організацію як 
неперервний ланцюг гармонізованих проявів особистості в умовах регіону, 
яку реалізує педагогічна система. Педагогічна система є сукупністю 
елементів, взаємодія яких призводить до більш високого ступеня організації 
процесу учіння, формує «резонансну» педагогічну дію як диференційований 
індивідуально-особистісний супровід категорії учнів у педагогічному полі 
(поле певної педагогічної діяльності), що в подальшому формує складену як 
профіль регіону функцію пізнання, мислення, певну свідомість, функцію 
прогресу регіону. У результаті процесу профільного навчання й виховання із 
соціуму регіону «видобувається» педагогікою (як об’єкт, ціль) певне 
особистісно зорієнтоване (що суб’єктивується індивідуально), споріднене 
попередньому, але добудоване, нове – профільність. 

Сьогодні відомий арсенал принципів навчання для реалізації 
профільного навчання в системі Людина-Природа діє неузгоджено з метою, 
змістом освіти, які в умовах зростаючої світової кризи зазнають постійних 
революційних змін (стрибки логіки буття і логіки відображення). Звідси 
неточно добираються форми і методи навчання і т. ін. Тут, правда, може 
допомогти обмовка – такі стандарти освіти!  

Особистість у ХХІ ст. – головна мета й засіб реформування не тільки 
освіти, але й усієї культурної цивілізації, передумова ефективного 
гармонійного розвитку людства. Концепція навчання в старшій школі (2003 
р.) спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти (2002 
р.), яка проголосила освіту основою розвитку особистості, суспільства, нації 
та держави [1; 2]. 

Тож, коли смислом сучасної освітньої стратегії стає міжрегіональна 
соціокультурна інтеграція в рамках України – цілісність її території, 
залучення країни до європейської і світової інтеграції, регіональна 
спрямованість освіти має виключно важливу актуальність.  

Система профільного навчання передбачає спеціалізовану підготовку 
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на засадах ступеневого 
профільного навчання, що становить низку системних порядків (варіантів 



 41  

освіти), які простираються перед людиною як певна видово-родова змінність 
речей незворотного характеру, як їх розвиток. Профільне навчання вимагає 
«нової» інтеграції навчальних закладів (структури системи освіти), 
збудованої на засадах цільового фактору (освітня ціль). Сучасна система 
освіти потребує системи навчально-освітніх комплексів (НОК), що діють у 
напрямі «ціль–засіб – учасники – результат» як «школа – ВНЗ – соціальний 
інститут».  

Розвиток системи профільного навчання спирається на передбачення, 
що регіональна модернізація в Україні матиме своєю основою феномен 
«біосферний регіон» як підґрунтя для гармонізації соціально-економічного 
розвитку країни. Забезпечення трансінтерналізації освіти стає координуючим 
началом побудови змісту освіту в умовах регіону: 

а) орієнтованість на загальний соціокультурний розвиток екосистеми; 
б) орієнтованість на розвиток даного регіону; 
в) орієнтованість на розвиток найближчих регіональних сусідів; 
д) орієнтованість на провідну роль творчого начала особистості в 

умовах колективно-розподіленої праці регіонального соціуму. 
Враховуючи сказане, принципом профільного навчання має бути 

певна теорія, наділена гармонізуючим началом (спрямовуючим, 
регулюючим). Принцип профільного навчання дозволяє педагогічний 
супровід профільного навчання здійснювати як систему профільного 
навчання – виділити структурні елементи та етапи: 1) онтологічно встановити 
їх типологію і динаміку, 2) прослідкувати феномен форми. 

Процес профільного навчання характеризують загально-дидактичні 
принципи, у той же час цей інструментарій потребує певного 
методологічного арсеналу впровадження – такого собі загального 
профільного правила (системи поглядів). Окреслимо сутнісний зміст 
головних для нашої проблеми (профільне навчання) принципів навчання, які 
складуть ядро – основу, основне правило процесу профільного навчання. 

а) Принцип науковості – наскрізний принцип навчання для супроводу 
профільної освіти, складає стрижневу основу взаємодії із принципом 
диференціації навчання для забезпечення взаємодії академічного й 
прикладного характеру, умову формування навчальної галузі основної й 
старшої (академічної й прикладної) школи, дозволяє добирати способи й 
засоби здійснення профільної діяльності. 

б) Принцип доступності навчання – враховує рівень підготовки учнів, 
їхні вікові та індивідуальні особливості. Саме цей принцип є умовою 
свідомого й міцного засвоєння знань і активності учнів. 

в) Принцип наочності навчання – передбачає навчання, побудоване на 
конкретних образах, що безпосередньо сприймаються учнями, цей принцип 
зумовив прогрес у навчанні й відрив школи від середньовічного вербалізму. 
Однак навчання не може зводитися до емпіризму.  

д) Принцип зв’язку теорії із практикою – реалізує завдання розгляду 
діяльності учня як певної до-діяльності суспільства, зумовлює послідовну 
трансформацію пізнавальної активності в майбутню професійну діяльність, як 
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умова професійного самовизначення органічно доповнює принцип 
профільного навчання, впливає на процеси диференціації й вибору навчальної 
діяльності.  

ж) Принцип свідомості й активності учнів у навчанні – забезпечує 
оптимально сприятливого співвідношення педагогічного керівництва й 
свідомої творчої праці учнів у навчанні.  

з) Принцип систематичності навчання – передбачає засвоєння знань, 
навичок і вмінь у певному логічному зв’язку, коли провідне значення має 
істотні риси об’єкта вивчення й коли воно, узяте в сукупності, становить 
собою цілісне утворення, систему.  

к) Принцип міцності засвоєння знань – означає ґрунтовність засвоєння 
навчального матеріалу, стійке закріплення його в пам’яті учнів, вільне 
відтворення й застосування на практиці.  

л) Принцип індивідуального підходу до учнів в умовах колективної 
навчальної праці. Передбачає при роботі з дитячим колективом педагогічний 
вплив на кожну дитину. Цей принцип потребує всебічного глибокого 
вивчення учня, його навчальних можливостей, інтересів тощо. Сьогодні при 
організації навчання важливу роль відіграє психологічний портрет учня, стан 
його особистісного розвитку, що потребує особистісно-орієнтованого підходу 
до навчання. 

м) Принцип системності. Поняття «системність» у дидактиці 
розглядається в різних аспектах – 1) принцип навчання, 2) якість знань учнів, 
3) принцип управління навчально-виховним процесом.  

Цей принцип досить повільно охоплює педагогіку в силу слабкого 
залучення родової компоненти наукового знання (онтології, праксеології) до 
педагогічної науки, потребує нової підготовки вчителя, а також оновлення 
методологічного знання щодо сучасного процесу навчання, удосконалення 
кадрового менеджменту освіти. 

н) Принцип виховання в процесі навчання – відображає використання 
виховання як умови ефективного навчання, спрямовує навчальний процес до 
загальнолюдських цінностей, суспільної діяльності, виховання кожної 
особистості як певної самоцінності; стверджує гуманізм у поєднанні з 
високою відповідальністю, опору на позитивні якості учнів, єдність і 
погодженість вимог, зусиль, дій школи, родини, громадськості.  

Розглянута вище множина принципів навчання (ядро принципів 
навчання) склала основу або загальне правило щодо наукового супроводу 
процесу профільного навчання як системного утворення. Ряд принципів 
навчання складають певну доповненість до цього ядра принципів, а саме 
принципи: ґрунтовності й оволодіння знаннями, навичками, уміннями; 
розвивального навчання; самостійності й активності учнів у навчанні; 
позитивного емоційного фону навчання; поваги до особистості дитини в 
сполученні з розумною вимогливістю; оперативності знань; 
цілеспрямованості педагогічного процесу; навчання на високому рівні 
труднощів.  
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Настає доба трансформація педагогічної свідомості, що неминуче 
призведе до ревізії принципів навчання. В наш час парадигмальних стрибків 
освіти доцільно мати еволюціоністську компенсацію – принцип профільного 
навчання: мусить встановлювати його специфічні ознаки, передбачає 
тенденцію навчання відбуватися поблизу учіння, арсенал способів і засобів, 
що на різних етапах і з різною інтенсивністю проявлять: 

1) диференційований характер процесу навчання,  
2) диференційований підхід у виховному процесі, 
3) варіант освіти, 
4) індивідуальний підхід, 
5) спрямованість на професійне самовизначення учнів та соціалізацію 

випускників. 
Принцип профільного навчання дозволяє педагогічний супровід 

профільного навчання здійснювати як систему профільного навчання, 
встановлює вимоги до методології педагогіки для розгляду його: 

- в контексті культури; 
- як варіативної освіти; 
- як диференційованого навчання; 
- в якості диференційованого підходу у виховному процесі; 
- для професійного самовизначення учнів; 
- як індивідуалізації і профілізації. 
Впровадження принципу профільного навчання – спроба інтеграції 

знаннєвої парадигми в контексті ціннісно-смислового і практико-
орієнтованого підходів.  

Використовуючи регіональні й глобальні системи інформації, на 
засадах їх суміщення, виробляються навчальні цілі – відповідні стратегії 
розвитку для певної території геосистеми. Такий підхід може слугувати в 
якості орієнтирів відбору змісту освіти, організації навчання та для побудови 
моделі навчально-освітнього простору регіону, де освіта і навчання 
співвідносяться як ціль і засіб, а школа діє як система «ціль–засіб–учасники–
результат».  

Система профільного навчання реалізує державний освітній стандарт в 
контексті регіональної спрямованості. Завдяки профільній зорієнтованості 
предмету державного стандарту в його складі може реалізовуватися вагома 
частка («екземплярна» складова – до 40%) регіонального стандарту (потребує 
розробки) освіти.  

У межах варіативної складової навчального змісту реалізується інша 
частка регіонального освітнього стандарту (регіональний інваріант). 
Шкільний компонент змісту навчання містить регіональний інваріант (до 
40%) та варіативний регіональний компонент – до 20% відведеного часу. В 
основній і старшій школі поряд із загальною освітою учні набувають 
профільно-зорієнтовану трудову підготовку (прикладна-інтелектуальна 
переходить в інтелектуально-прикладну з змісті профільної діяльності). 

Регіональний компонент змісту освіти спрямовує особистість до 
загальнокультурних, загально цивілізаційних знань з врахуванням 
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соціокультурного життя певної території, вказує на спільні й відмінні риси 
життя в регіонах, зразки практичного досвіду, виховання, духовності. У той 
же час інформує про навколишні регіони, їх культурні традиції, мову, побут 
тощо. Регіональний компонент забезпечує ціннісно-смисловий підхід до 
регіону як до системи: геологічної, екологічної, географічної, етнічної, 
культурної, соціальної, політичної тощо.  

Отже, виникла об’єктивна необхідність удосконалення Концепції 
профільного навчання в старшій школі (2003 р.), доповнюючи її регіональним 
аспектом. Таким чином, в довершення до існуючого нормативного документу 
[1], нами запропоновано певне уточнення і доповнення, що спирається на 
принцип профільного навчання і має такі характерні риси: 

- моделювання системи профільного навчання в межах біосферного 
регіону; 

- удосконалення предметного забезпечення через профільно-
орієнтовану структуру предмету; 

- регіональна спрямованість змісту освіти; 
- поряд з централізованим принципом реалізується посилення 

децентралізованого принципу управління освітою. 
Наголосимо, регіональна спрямованість системи профільного 

навчання дозволяє ідею освітнього пріоритету в епоху ноосфери й 
формування нової системи взаємодії в рамках геоекономіки, а також 
реалізацію ідеї національної інтеграції України та забезпечення цілісності її 
території.  
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САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  

В КОНТЕКСТІ ПРОФІЛІЗАЦІЇ 
 

Одним з ключових напрямків реформування освіти є перехід до 
профільної школи. Мета такого орієнтира очевидна: надавати освітні послуги 
таким чином, щоб оптимізувати процес самовизначення учнів та сприяти 
вибору успішного професійного шляху особистості. 

Понад 16 років в системі освіти функціонує психологічна служба, 
фахівцями якої є практичні психологи. На сьогоднішній день в Україні їх 
кількість становить близько 12 тисяч чоловік. Вивчення особливостей 
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саморегуляції практичного психолога в контексті профілізації має декілька 
підстав. 

По-перше, соціально-психологічний супровід профілізації у закладі 
освіти є системним напрямком діяльності практичного психолога, який 
передбачає «…вивчення того хто обирає професію як індивіда, 
індивідуальності, суб’єкта діяльності, особистості» [5, с. 18]. Тобто, мова йде 
про вивчення не лише окремих психічних процесів, особливостей 
психофізіології, інтересів та схильностей, окремих особистісних 
властивостей, а й про вивчення суб’єктивних передумов оволодіння 
професійною діяльністю. Такі завдання передбачають, принаймні, здатність 
практичного психолога до здійснення цілеспрямованого та цілісного процесу. 

Крім того, практичний психолог виступає посередником між учнями, 
вчителями, батьками, адміністрацією навчального закладу, за потреби, коло 
його взаємодії включає спеціалістів інших галузей. П.В.Лушин зазначає, що 
психолог «… з одного боку повинен сприяти інтересам усіх залучених сторін, 
з іншого – покликаний відстоювати власні, професійні» [9, с.1]. За наявності 
різноспрямованих інтересів у суб’єктів співпраці, продуктивна діяльність 
можлива при толерантній, виваженій позиції всіх учасників. Здатність 
психолога до свідомої саморегуляції, яка розуміється О.О.Конопкіним (1995) 
як системно-організована внутрішня психічна активність, яка ініціює, будує, 
підтримує, керує різними видами і формами довільної активності та 
безпосередньо реалізує досягнення прийнятих людиною цілей, набуває в 
цьому контексті виключного значення. 

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що 
вони можуть використовуватися учнями в якості орієнтирів у виборі даної 
спеціальності, як з метою визначення ними власної відповідності вимогам 
професії, так і в якості перспектив для саморозвитку та самовдосконалення. 
На думку О.О.Конопкіна та В.І.Моросанової: «Найважливішою загальною 
суб’єктивно-особистісною передумовою оволодіння професією є ті 
індивідуальні особливості, які склалися на момент вибору професії, системи 
психічної саморегуляції довільної активності, які визначають типовий для 
даної людини стиль регуляції нею своєї діяльності та поведінки» [5, с.19]. 

Аналіз літератури дозволив створити теоретичну модель дослідження 
саморегуляції та підібрати відповідний психодіагностичний інструментарій: 

� методика «Стиль саморегуляції поведінки-98» - ССП-98 (автор 
В.І.Моросанова) має шкали: «Загальний рівень саморегуляції» (РС), яка 
визначає загальний рівень сформованості індивідуальної системи свідомої 
саморегуляції довільної активності людини; «Планування» (Пл), 
«Моделювання» (Мд), «Програмування» (Пг), «Оцінка результатів» (Ор) 
характеризують процесуально-регуляторний бік; «Гнучкість» (Гн) та 
«Самостійність» - регуляторно-особистісні властивості [7]; 

� методика «Дослідження вольової саморегуляції» (автори 
А.В.Звєрьков та Е.В.Ейдман) має шкалу: «Загальний рівень вольової 
саморегуляції», а також шкали «Наполегливість» (Нп) та «Самовладання» 
(Ск), які визначають регуляторно-особистісні властивості [10]; 
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� методика «Діагностика індивідуального ступеня розвитку 
рефлексивності» (автор А.В.Карпов) визначає загальний рівень розвитку 
рефлексивності (РФ) [2]. 

У емпіричному дослідженні взяли участь 193 практичних психолога з 
навчальних закладів Полтавської області. З метою підтвердження теоретичної 
моделі дослідження саморегуляції був проведений факторний аналіз, який 
підтвердив правомірність 3-х факторної структури компонентів 
саморегуляції. Методики та шкали, що увійшли до першої групи вимірюють 
регуляторно-особистісні властивості саморегуляції; до другої – 
характеризують цілісно-процесуальну сторону регуляторного процесу; до 
третьої – регуляторно-когнітивний потенціал (таблиця 1). 

Звертає на себе увагу те, що показник за шкалою «Рефлексивність» 
має другорядне навантаження в цілісно-процесуальній стороні саморегуляції, 
в той час як до третього фактору з другорядним навантаженням увійшов 
показник за шкалою «Гнучкість». Попередньо це може інтерпретуватися, по-
перше, як наявність певної опосередкованості регуляторно-особистісних 
властивостей саморегуляції її когнітивною складовою та, по-друге, свідчить 
про обернену залежність між регуляторно-особистісними властивостями 
(гнучкість і самостійність) та регуляторно-когнітивною складовою. 

Значення за шкалою «Моделювання» не ввійшли до факторної моделі, 
що потребує уточнень у подальшому аналізі. 

Таблиця 1 
  

Структура компонентів саморегуляції 
Фактори Шкали методик 

1 2 3 
ВОЛЬОВА САМОРЕГУЛЯЦІЯ 
(ВС) ,949 ,134 ,005 

Наполегливість (Нп) ,879 ,174 ,124 
Самоконтроль (Ск) ,839 ,131 -,183 
Гнучкість (Гн) ,582 ,141 ,426 
Планування (Пл) -,113 ,812 -,019 
ССП-98 (СР) ,452 ,805 ,306 
Програмування (Пр) ,365 ,620 ,077 
Оцінка результатів (Ор) ,359 ,551 -,165 
Самостійність (См) -,065 ,228 ,801 
РЕФЛЕКСИВНІСТЬ (РФ) -,078 ,460 -,706 

 
В ході дослідження перевірялася гіпотеза про взаємозв’язок стажу 

роботи на посаді практичного психолога із особливостями саморегуляції. Для 
цього були виділені групи молодих фахівців (із досвідом роботи від 1 року до 
5 років) та тих, хто працює більше 5 років. Порівняння двох незалежних 
вибірок за t-критерієм Ст’юдента не виявило значущих розбіжностей. Тобто, 
стаж роботи не впливає на особливості саморегуляції. В цьому сенсі можна 
говорити про стійкість саморегуляції практичних психологів, але вивчення її 
чинників є перспективним завданням. 
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Дослідження особливостей саморегуляції серед практичних 
психологів різної статі виявило розбіжності за показниками «Гнучкість», 
«Загальний рівень вольової саморегуляції» та «Наполегливість», причому 
вищий показник у всіх випадках у психологів-жінок, що свідчить про вищий 
рівень сформованості у них регуляторно-особистісних властивостей ніж у 
чоловіків. 

Перспектива подальшої роботи полягає у вивченні зв’язків як у 
виділених факторах саморегуляції, так і між ними з метою створення цілісної 
картини професійних особливостей даного феномену. 
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Сявавко Є.І., Сявавко М.С., Лукановська А.В. 
ПРО МЕТОД М’ЯКОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  
ТА СТРУКТУРИ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

 
Метою роботи є створення нового напрямку оцінювання знань та 

структури творчих можливостей на засадах теорії нечітких мір та інтегралів 
(нечіткої статистики), що визначає метод м’яких обчислень.  

З кібернетичної точки зору оцінювання якості знань та структури 
творчих можливостей належить до моделей багатокритеріальних задач 
прийняття рішень. Найважливішими етапами розв’язання таких задач є: 
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• формування множини допустимих значень; 
• визначення переліку показників, що характеризують можливі 

наслідки; 
• розробка шкали оцінювання. 
Ось, наприклад, перший етап формує вихідні оцінки рівня засвоєння 

навчального матеріалу з дисципліни за шкалою ECTS: А – відмінно, В – дуже 
добре, С – добре, D – задовільно, Е – достатньо, FX – незадовільно (необхідно 
виконати певну додаткову роботу), F – незадовільно (необхідна значна 
подальша робота). Для оцінювання творчої особистості учня використовують 
такі профілі: мотиваційно-характерологічний (МХ), рівномірно-розвинутий 
(Р), евристичний (Е), евристично-мотиваційний (ЕМ), евристично-
характерологічний (ЕХ).  

На другому етапі аналізуються можливі наслідки реалізації виділення 
варіантів рішень, визначається перелік показників, що характеризують 
можливі наслідки, і формується набір критеріїв, що з достатньою повнотою 
характеризують ці недоліки. Вхідні змінні – це часткові показники якості, що 
оцінюються експертом на основі педагогічної інформації. Наприклад, 
структурно-компонентний метод вивчення творчої особистості учня можна 
подати через наступну множину показників , де коефіцієнт сформованості 
мотивів, коефіцієнт характерологічних особливостей, коефіцієнт творчих 
умінь та коефіцієнт стану психологічних процесів.  

І, нарешті, розробляють шкали оцінювання виділеного критерію. При 
цьому для кожного із критеріїв враховуються відмінності в інтенсивності 
відповідної властивості серед допустимих варіантів, а також вплив різних 
інтенсивностей даної властивості на загальне уявлення про якість варіантів 
рішення.  

На сьогодні побутують два методи оцінювання якості знань: 
• скаляризація векторного критерію якості на підставі вагових 

коефіцієнтів та  
• використання нечіткої логіки: ЯКЩО <входи> ТОДІ <виходи>, 

ІНАКШЕ ... 
Вони мають і недоліки, і переваги. У роботі запропоновано новий 

метод оцінювання знань, що пов’язаний з м’якими обчисленнями та 
інтелектуальними системами.  

Як зазначалося вище, стрижнем м’яких обчислень є нечіткі міри та 
інтеграли.  

Поняття нечітких мір та інтегралів було впроваджене в 1972 р. 
японським вченим М. Сугено. Для сучасних застосувань особливу 
зацікавленість ці поняття мають стосовно скінченних множин.  

Нехай така множина. Нечітку міру на визначають як функцію 
множини (тут множина всіх підмножин, що володіє властивостями).  

Нагадаємо, що ще в курсі елементарної геометрії ми познайомились з 
такими поняттями, як довжина відрізка, площа плоскої фігури та об’єму тіла. 
Ці поняття можна узагальнити на довільні обмежені множини точок, але тоді 
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замість слів «довжина», «площа», «об’єм» вживатимемо математичний вираз 
«міра» цієї множини.  

Конкретними прикладами нечітких мір є міра можливості, для якої і 
міра достовірності (необхідності), для якої. Відомий клас мір Сугено, що 
характеризуються параметром та володіє властивістю.  

Для це міри ймовірності; для міри правдоподібності; для міра довіри.  
Нехай деяка функція. Нечіткий інтеграл Сугено від цієї функції за 

нечіткою мірою на визначають через вираз, де  
• існують також нечіткі інтеграли Цукамото, Маслова, Шоке, які 

дозволяють оцінити результуючий показник;  
• нечіткі інтеграли через часткові показники встановлюють загальну 

оцінку досліджуваного педагогічного явища з суб’єктивними очікуваннями 
людини (нечітке очікуване значення). Результуючий нечіткий інтеграл 
дозволяє створити шкали оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу 
з дисципліни.  

Нехай задана скінченна множина, що є певною множиною показників, 
які нечітко (розмито) описують деякі об’єкти, наприклад, знання, дипломні чи 
магістерські проекти, дисертаційні дослідження, а також широкий клас задач 
оцінювання якості інтелектуальної діяльності: підготовка статей, дисертацій, 
інноваційних проектів та іншої наукової чи науково-педагогічної продукції. У 
загальному випадку множина не обов’язково повинна бути множиною 
фізичних показників, вона може бути множиною думок, критеріїв тощо.  

Нехай нечітка міра виражає ступінь важливості показника , коли 
проводиться оцінка педагогічного явища, а його часткова оцінка. 

Нехай інтегральний показник якості педагогічного об’єкта. Надалі 
його обчислюватимемо як нечіткий інтеграл Цукамото.  

Нехай, наприклад, інтегральний показник якості дипломного проекту. 
У роботі для його оцінки використані такі показники: об’єм самостійно 
одержаних результатів; новизна роботи; якість огляду літератури; глибина 
обґрунтованих рішень; можливість практичного використання; грамотність 
викладу; науково-технічний рівень; якість доповіді; якість відповідей на 
запитання. Тут вибрано тільки 9 рівнів якості знань, оскільки з психології 
відомо, що в оперативній пам’яті людини одночасно затримується не більше, 
ніж понять.  

Ступінь важливості показників дипломного проекту охарактеризуємо 
нечіткими мірами (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
  

t  1t  2t  3t  4t  5t  6t  7t  8t  9t  
)(tm  0,15 0,16 0,08 0,2 0,1 0,04 0,09 0,05 0,07 
)(tf  0,9 0,9 0,7 0,87 1 0,6 0,87 1 0,9 
 
У цій таблиці часткові оцінки встановлюються так: керівником 

проекту; рецензентом; членами ДЕК-у.  
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Встановлена у цьому прикладі міра є мірою правдоподібності, а 
результуючою оцінкою є за інтегралом Цукамото значення (нечіткий 
інтеграл). Звідси випливає, що для отримання за шкалою ECTS відмінної 
оцінки, дипломант повинен підвищити часткові оцінки або до значень, що є 
більшими за 0,88. У цьому полягає за вказаним методом можливість 
прогнозування майбутньої оцінки. Маємо й інші переваги запропонованого 
методу, зокрема врахування не тільки об’єктивної, але й суб’єктивної 
інформації.  

Для аналізу сформованості творчої особистості учня, наприклад, за 
частковими показниками учень має згідно обчислень 5-ти нечітких інтегралів 
мотиваційно-характерологічний профіль творчої особистості (для цієї міри НІ 
приймає найбільше значення); в той же час часткові показники визначають 
рівномірно-розвинутий профіль творчості учня. До того ж для першого 
встановлений профіль досить високий, оскільки він визначається 
результуючим показником , що є достатньо близьким до 1. Для другого учня 
маємо вже кількісно менше числове значення . Проведене обчислення було 
зреалізоване на засадах вибору 5-ти нечітких мір, що визначають відповідні 
профілі. 

Проведені дослідження показали, що для управління творчим 
розвитком особистості в навчально-виховному процесі, в оцінюванні знань та 
інших напрямках дидактики є можливість використовувати метод нечіткої 
статистики, зокрема теорії м’яких обчислень. У випадках, коли потрібно 
розглядати часткові показники з більш широкого проміжку , використовують 
нечіткий інтеграл Шоке. 
 

Терещенко М.Є. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯ 
У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ  

 
У системі безперервної освіти педагогів післядипломна освіта є 

своєрідною вершиною, за визначенням ЮНЕСКО - «короною освіти». 
Заклади післядипломної освіти відіграють важливу роль у забезпеченні 
якісних модернізаційних змін розвитку освіти, вони покликані 
«забезпечувати створення таких умов, за яких кожний педагогічний 
працівник мав би реальні можливості для того, щоб вільно рухатися у 
цивілізаційному освітньому просторі й самореалізуватися як особистість, 
фахівець і носій національних освітніх цінностей» [1, с. 5]. 

Нині, як і всі системи освіти в Україні, післядипломна освіта 
перебуває у стадії реформування: зміни відбуваються в усіх структурних 
складових підвищення кваліфікації, у перепідготовці, спеціалізації, 
стажуванні педагогічних працівників. Одним із напрямів діяльності Інституту 
післядипломної освіти Київського міського педагогічного університету ім. 
Б.Д. Грінченка є вдосконалення майстерності освітян, які мають 
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забезпечувати допрофільну, профільну, загальноосвітню підготовку учнів. З 
метою реалізації освітньої політики держави щодо формування інноваційного 
середовища у системі загальної середньої освіти м. Києва та реалізації 
Концепції профільного навчання старшої школи в ІППО КМПУ створений 
Науково-методичний центр профільного навчання. Діяльність центру 
спрямована на забезпечення науково-методичного та організаційного 
супроводу впровадження профільного навчання й допрофільної підготовки в 
закладах освіти столиці, вивчення, узагальнення та поширення вітчизняного й 
зарубіжного досвіду з впровадження профільного навчання серед освітян. 
Завдання центру полягає також в експериментальній апробації моделей 
організації профільного навчання, теоретичному обґрунтуванні їх ефективності 
та надання методичних рекомендацій щодо їх запровадження й поширення. 

Профільним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах Києва 
у 2007 - 2008 навчальному році було охоплено 32729 учнів 10-11 класів, що 
становить 80% старшокласників міста. Таким чином, потребою часу є 
підготовка педагогічних кадрів для профільного навчання. 

 Профільна школа вимагає особливих підходів. Учитель профільної 
школи повинен бути не просто спеціалістом високого рівня, але й уміти 
забезпечувати варіативність, особистісну і практичну орієнтацію освітнього 
процесу в цілому із застосуванням інтерактивних, діяльнісних компонентів 
змісту. Він має володіти уміннями формувати здібності і компетентності, що 
необхідні для продовження навчання у відповідній сфері професійної освіти. 
Профілізація навчання висуває підвищені вимоги до професійної підготовки 
вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції, загальної культури, 
комунікабельності. Такий вчитель повинен не тільки володіти технікою 
експерименту, вміти організувати пізнавальну й дослідницьку діяльність учнів, 
але й бути вихователем, вільно орієнтуватися в педагогічних та психологічних 
проблемах. Окрім того, вчитель профільного предмета має бути здатним 
самостійно розробити спеціальні (елективні) курси, працювати з комп’ютером, 
бути порадником учням у правильному виборі профілю навчання. 

Саме таким бачать учителя профільної школи самі освітяни: слухачі 
курсів підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти в анкетах 
зазначають, що вчитель повинен бути здатним до творчої праці, професійно 
розвиватися. Проте на питання «Чи готові ви працювати в профільній 
школі?» лише трохи більше третини опитаних відповіли ствердно, майже 80% 
вважають, що необхідно спеціально готувати вчителів до роботи в умовах 
профільної школи. 

Інститут післядипломної педагогічної освіти КМПУ ім. Б.Д. Грінченка 
у своїй роботі визначив основні пріоритети діяльності в науково-
методичному забезпеченні профільного навчання: 

• підготовка учителів, шкільних психологів;  
• створення викладачами кафедр програм спецкурсів, курсів за 

вибором, факультативів; 
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• консультування вчителів щодо особливостей запровадження та 
навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення певного 
профілю;  

• вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного 
досвіду організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах м. Києва; 

• створення інноваційного банку даних «Майстри профільного 
навчання»; 

• організація обміну досвідом методичних об’єднань учителів 
столичних ЗНЗ з питань особливостей профільного навчання школярів. 

Анкетування засвідчило, що багато вчителів чітко не уявляють собі 
характерні особливості змістового та організаційно-методичного компонентів 
профільного навчання. Саме тому в ІППО найбільша увага приділяється 
підвищенню професійної компетентності педагогів, які проходять курсову 
перепідготовку. Обов’язковою складовою навчально-тематичного плану 
курсів підвищення кваліфікації вчителів різних предметів є теми, що 
розкривають особливості профільної освіти. Розроблено декілька модулів з 
питань організації допрофільної підготовки та профільного навчання, один з 
яких присвячено особливостям роботи вчителя-предметника в профільній 
школі. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 

Перехід у 2010 році старшої школи на профільне навчання вимагає 
пропедевтичного здійснення допрофільної підготовки учнів сучасних 7, 8, 9 
класів. Однією з умов організації допрофільної підготовки є включення до 
навчальних планів шкіл обов’язкових занять за вибором (елективні курси), 
професійних проб, а також психолого-педагогічну підтримку самовизначення 
учнів. Виходячи з профорієнтаційного значення курсів за вибором школи, їх 
зміст повинен бути короткочасним, а кількість повинна бути достатньою для 
варіативного ознайомлення учнів з особливостями можливих напрямків 
майбутнього профільного навчання в старшій школі.  

Курси за вибором школи можуть мати предметний, міжпредметний і 
позапредметний характер. Найбільш економічними в умовах становлення 
допрофільної підготовки школярів сучасної основної школи можуть бути 
пропедевтичні по відношенню до профільних предметні курси у варіативній 
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складовій змісту базових загальноосвітніх шкільних предметів. Так, 
наприклад, із п’яти розділів програми трудового навчання учнів 5-9 класів 
тільки два перших є інваріантними, а решта є варіативними і можуть 
базуватися на тих виробничих технологіях, які складатимуть у подальшому 
основу профільної підготовки старшокласників [2, 5]. Такі курси у вигляді 
варіативних розділів програми трудового навчання допомагатимуть учневі в 
обґрунтуванні майбутнього профілю навчання, встановленню його 
можливостей в умовах навчання на підвищеному рівні профільної школи. 
Варіативні (елективні) розділи розробляються науково-методичними 
центрами, методистами, а також самими педагогами. В 90-х роках в Україні 
вже були створені десятки різних орієнтовних тематичних планів для учнів 8-
9 класів, які можуть бути взяті сьогодні за основу при складанні варіативних 
розділів програми трудового навчання  

Іншою умовою реалізації допрофільної підготовки школярів основної 
школи може бути внутрішньо-предметна рівнева диференціація при вивченні 
інваріантної складової змісту трудового навчання учнів 7-9 класів. 
Диференційований підхід у допрофільній підготовці передбачає створення 
різноманітних умов навчання для гомогенних груп учнів одного класу з 
урахуванням особливостей їх контингенту. Пристосування (адаптація) 
навчання до рівнів навчальних досягнень і особливостей розвитку 
особистісних якостей різних груп учнів сприяє навчанню кожного на рівні 
його можливостей і здібностей. 

Найбільш доступним для масової школи сьогодні є застосування 
диференціації за рівнем навчальних досягнень учнів, оскільки ці рівні певним 
чином визначені змістом шкільних програм: початковий, середній, достатній і 
високий [2, 7-10]. При цьому з критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
учнів, що зазначені у змісті навчальних програм, необхідно вилучити ознаки 
негативу у сформованості знань і вмінь учнів. Перебування учнів у положенні 
того, що не справився належним чином із навчальними завданнями породжує, 
як слушно вказує В. В. Фірсов (засновник моделі рівневої диференціації 
навчання на основі обов’язкових результатів), комплекс неповноцінності 
школяра по відношенню до навчання, виключає позитивну мотивацію до 
успішного навчання, викликає негативне ставлення до предмету, відмову від 
навчання [3]. Натомість необхідно наповнити критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів конкретними показниками правильності і 
повноти знань і вмінь учнів, якості виконання навчальних завдань, рівня 
самостійності, організації праці і сформованості трудових умінь при їх 
виконанні, дотримання норм часу. 

Відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів внутрішньо-
предметна диференціація передбачає різнорівневі диференційовані програми 
різного ступеня складності [1]: А – програма високого рівня, В – програма 
достатнього рівня, С – програма середнього рівня і D – програма початкового 
рівня складності. Диференційовані програми передбачають досягнення 
певних рівнів оволодіння учнями навчальним матеріалом за визначеними 
критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Уведення різнорівневих 
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диференційованих програм різного ступеня складності передбачає 
застосування двох стандартів: для навчання учнів зацікавлених у 
майбутньому профільному навчанні за технологічним напрямом і стандарту 
базової обов’язкової загальноосвітньої підготовки (рівень, якого повинен 
досягти кожен). Опанування всіма учнями одного класу мінімумом 
загальноосвітньої підготовки на рівні мінімальних державних обов’язкових 
вимог освітніх стандартів і забезпечення можливості надання уваги 
напрямам, які відповідають нахилам, здібностям і майбутнім життєвим 
планам щодо профільної підготовки у старшій школі окремих учнів 
обґрунтовується в сучасній теорії та практиці профільного навчання як м’яка 
диференціація, що є основою моделювання профільного навчання базовим 
загальноосвітнім предметам (інваріантний компонент навчального плану 
школи) [4].  

Наступність між програмами А, В, С, D визначається рівнями і 
критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Завдання програми D 
визначаються як базовий стандарт загальноосвітньої підготовки, якого 
повинен досягти кожен учень і який повинен бути реально виконуваним. 
Завдання цієї програми повинен вміти виконувати кожен учень, перш ніж 
перейти до опрацювання наступної за складністю програми. Програми В, С, 
D забезпечують рівні трудового навчання, які перевищують рівень 
мінімально обов’язкового стандарту. Наповнений додатковими варіантами 
навчальної діяльності змістовий простір цих програм – це зона найближчого 
розвитку (Л. С. Виготський) учнів, навчання яких здійснюється на 
індивідуальному максимально доступному рівні складності, що реалізує 
розвиваючу функцію учіння (Л. В. Занков). 
 
ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Гузик Н. П. Обучение органической химии. – М., 1988. 
2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Трудове навчання 5-12 класи. – К., 
2005. 
3. Фирсов В. В. Дифференциация обучения на основе обязательных результатов обучения. 
– М., 1994. 
4. Шиян Н.І. Змістові й організаційно-управлінські аспекти функціонування 
загальноосвітньої школи сільської місцевості на основі індивідуального вибору школярем 
рівня вивчення предмету // Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні 
технології. –Полтава, 2008. – С. 8-10. 



 55  

Чемшит В.Г. 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ 
 

ХХІ століття – це час переходу від індустріального до 
високотехнологічного інформаційного суспільства. Сьогодні технологізація – 
об’єктивний процес еволюції освіти, що сприяє вирішенню її якісно нових 
завдань. 

Глибокі соціальні, духовні й економічні зрушення, що відбуваються в 
Україні, розвиток сучасного високотехнологічного виробництва вимагають 
кваліфікованих кадрів, які були б мобільними, знаючими, ініціативними, 
творчими. За таких умов учень має стати реальним і повноправним суб’єктом 
навчально-виховного процесу, суспільного життя і майбутньої професійної 
діяльності. Тому трудова підготовка має бути гнучкою і пристосованою до 
технічних, технологічних, економічних, соціальних потреб суспільства, з 
урахуванням досягнень та перспектив його розвитку і спрямованою на те, 
щоб допомогти випускникам загальноосвітніх шкіл у професійному 
самовизначенні, оволодінні методами творчої діяльності в умовах ринкової 
економіки. 

Спектр педагогічних замовлень надзвичайно широкий і наш 
вітчизняний педагог має бути готовим виконати будь-яке замовлення – від 
високоефективного навчання, елітного виховання до елементарного 
педагогічного догляду.  

Неодмінна умова розвитку ринкових відносин у сфері педагогічних 
послуг – гарантії високої якості продукту. На ринок педагогічних послуг 
учитель виставляє свій високий професіоналізм, в основі якого доскональне 
знання педагогічних технологій, адже з приходом ринку настає ера 
технологій.  

Науковці вказують на дидактичну і виховну значущість проектного 
навчання, його вагомість у формуванні певних умінь. 

Українські науковці (О.М. Коберник, А.І. Терещук, В.В. Бербець, С.М. 
Ящук, В.К. Сидоренко, А.Ю. Цина) у численних дослідженнях розглядають 
питання теорії і практики проектної діяльності в тому, що вона привчає дітей 
до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує 
моральні якості, працелюбність, пробуджує прагнення до створення нового 
чи вдосконалення існуючого виробу, формує уявлення про перспективи його 
розвитку, допомагає у виборі професії. 

Успішність та ефективність проектування забезпечується за умови 
правильної та послідовної, організаційно-спланованої роботи вчителя та учня, 
в основі якої лежить логічна послідовність дотримання етапів виконання 
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проектів: організаційно-підготовчого, конструкторського, технологічного, 
заключного. 

Практичною імплементацією проектної методики в Полтавській 
області займається обласна спеціальна дослідницька група (СДГ) 
„Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технологія», яка 
проводить свою діяльність з 2004 року на базі Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського 
(керівник-координатор – В.Г.Чемшит, методист вищої категорії, відмінник 
освіти України; КТ – грамотність та комп'ютерна грамотність – Іщенко Л.М., 
методист центру педагогічних інновацій та інформацій ПОІППО ім. М.В. 
Остроградського).  

Наукове керівництво за напрямками діяльності здійснюють: Титаренко 
В.П., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету 
технологій та дизайну ПДПУ імені В.Г.Короленка; Цина А.Ю., кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики трудового навчання та 
професійного навчання факультету технологій та дизайну ПДПУ імені 
В.Г.Короленка; Пашко Л.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент, в/о 
завідуючої кафедрою методики, змісту освіти та природознавства ПОІППО 
ім. М.В.Остроградського 

Загальне наукове керівництво роботою всіх обласних СДГ інституту 
здійснює С.Ф. Клепко, кандидат філософських наук, доцент, завідувач 
кафедри філософії і економіки освіти, проректор з наукової роботи ПОІППО 
ім.. М.В.Остроградського, головний редактор журналу “Постметодика”. 

Адреса вчителів області, які творчо і активно застосовують 
вищезазначені педагогічні технології в навчально-виховному процесі – це 
учасники обласної спеціальної дослідницької групи „Проектування як метод 
пізнання в освітній галузі „Технологія". Усі вони – учителі-методисти, 
вчителі вищої категорії, старші вчителі, більша половина з них «Відмінники 
освіти України», переможці обласного конкурсу «Учитель року» різних років, 
керівники районних (міських) методичних об'єднань вчителів трудового 
навчання та креслення: Бірук В.П. (Красногорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Великобагачанського р-ну), Васькіна В.Я. (методист ММК управління освіти 
Полтавської міської ради), Крупицький С.І. (Диканська гімназія ім. 
М.В.Гоголя); Ксьонз С.В. (ЗНЗ №1 ім. Панаса Мирного м.Миргорода), Кузуб 
Л.А. (Семенівський НВК №2), Ляшенко С.В. (Сагайдацька ЗОШ І-ІІІст. 
Шишацького р-ну), Москвич М.П. (Великопавлівська спеціалізована школа 
Зіньківського р-ну), Рашин І.А. (Комсомольський НВК імені Л.І.Бугаєвської); 
Світличний Г.І. (Великобузівська ЗОШ І-ІІІ ст.Шишацького р-ну). 

Сред них є два Заслужені вчителі України: Максименко Л.М. (гімназія 
№30 м. Полтави) і Поплюйко С. П. (Градизька гімназія імені О. Білаша 
Глобинського р-ну) та магістр педагогічної освіти-Дзюба Р. Д. (обласний 
ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості імені 
А.С.Макаренка).  

А також творчі вчителі області – Л.І. Бондар (гімназія № 33 м. 
Полтави), О.М. Крівченко (гімназія № м. Кременчука), Байбара 
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Т.В.(Новосанжарський НВК), Писаренко О.Г.(Сагайдацька ЗОШ І-ІІІ ст 
Шишацького району), Копайгора М.М.(Хорольська гімназія), О.А. Згіднєва 
(Пирятинська спеціалізована школа І-ІІІ ст.№4); Кульчинський 
О.В.(Полузірська ЗОШ І-ІІІ ст. Новосанжарського району); А.В. Боярський 
(гімназія №1 м.Лохвиці).  
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Чикун Л.М. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ  

В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Запропонований проект безпосередньо стосується психологічного 
супроводу обдарованих дітей. Побудований даний проект на теорії Б.М. 
Теплова. 

Суть проекту така:  
1. Кожна дитина має якісь здібності ( в сфері діяльності, галузі 

знань). Це все означає, що всі діти обдаровані.  
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2. Всі ми практики в сфері освіти і бачимо, що в умовах школи 
більшість учнів є середняками і особливих здібностей не виявляють. ( Чим же 
викликано розходження між психологічною теорією і звичайною 
педагогічною практикою?)  

3. Для пояснення даного явища найбільш зручнішим є наукове 
поняття імплікація, тобто направлене збагачення навчальної діяльності (за 
рахунок введення нових додаткових предметів, факультативів, тобто 
профілізація в цілому). Також важливо відступити від класичної схеми 
тестування здібностей, а виявляти їх безпосередньо в процесі виконання 
певних видів навчальної діяльності (навчальних завдань) тобто пошук і 
супровід обдарованої дитини перетворюється в форму звичайного 
навчального експерименту (де швидкість засвоєння діяльності, її якість та 
результативність виступає основним показником наявних здібностей). 

4. Виходячи з вище сказаного, даному проекту належить така якість 
– як системність ( збагачення спектру видів навчальної діяльності залежать 
від роботи педагогічного колективу і адміністрації школи в цілому).  

5. Саме даний процес збагачення навчального середовища не 
дозволяє в повній мірі реалізувати даний проект. На даний момент психолог в 
школі трохи випадає із загальної структури педагогічного колективу в зв’язку 
зі специфікою методів роботи( психологічна діагностика, консультація). По 
суті це недостатність співробітництва (критичне відношення, бар’єри, 
шаблони).  

Враховуючи обставини, які склалися, нами взята модель М. Айзенка як 
теоретичну базу обґрунтування діагностики і розвитку інтелектуально 
обдарованих дітей (розвиток окремих структурних елементів інтелекту). 
Достоїнство даної розробки в тому,що вона не потребує радикальної зміни 
організації навчального процесу і тому ведучу роль тут грає практичний 
психолог школи. (про цю теорію я говорила на попередньому засіданні,цей 
варіант є надрукований, якщо хто хоче ознайомитись).  

Тези для обговорення. 
1. Діти, які вступають до школи показують високий рівень розвитку 

в більшості випадків і зберігають його до початку переходу в середні класи 
школи.  

2. Специфіка Кременчуцького району пов’язана з наявністю 
малокомплектних класів. По суті в даних школах індивідуальних підхід 
реалізується в повній мірі. Але по результатам психологічних досліджень 
показники інтелектуального розвитку і креативності нижчі ніж у учнів 
звичайних класів. Дане явище пояснюється тим, що наявність однокласників 
стимулююче діє на результативність навчальної діяльності окремих учнів.  

3. Також високі показники індивідуального розвитку показують 
учні, вчителі яких притримуються авторитарного стилю педагогічної 
діяльності. В класах, де вчителі притримуються ліберального стилю, великий 
процент учнів демонструють ознаки неуспішності (недолік зовнішньої 
мотивації). В той же час такий параметр як креативність в даних групах має 
протилежний характер (зниження креативності в класах з авторитарним 
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стилем викладання, пов’язаний з недоліком автономії учнів і своєрідним 
придушенням інтелектуальної ініціативи. 

4. Психолог може допомогти в розвитку обдарованих надаючи 
рекомендації вчителям і учням:  

- Молодші класи: в першу чергу за рахунок розвитку пізнавального 
інтересу(нестандартна подача навчального матеріалу, широке впровадження 
наочності, рольові ігри);  

- Середні класи: широке приваблення учнів до позакласної, 
позашкільної видів діяльності (дебати, КВК, конкурси, олімпіади). Це 
своєрідна форма збагачення видами діяльності, яка дозволяє учням проявити 
їх здібності і таланти.  

- Старші класи:  за рахунок ефекту профілізації( добре поставлена 
профорієнтаційна робота в школі дозволяє підвищити рівень мотивації, 
рівень навчальних досягнень учнів.  

Дані тези дають орієнтир основний напрям для роботи психолога 
(діагностичної – з учнями та консультативної – з учителями) у випадку 
відсутності ресурсів (факультативів, кадрової незабезпеченості, фінансування 
і т.д.) 
 
 

Шиян Н.І. 
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ  

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 
 

Методичний супровід профільного навчання в загальноосвітній школі 
сільської місцевості. Відповідно до Концепції загальної середньої освіти (12-
річна школа) – «вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей 
особистісного розвитку, варіативності, відкритості школи», визнає 
правомірність «різних шляхів реалізації єдиної мети і завдань шкільної освіти 
на основі функціонування різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, 
застосування різних педагогічних систем і педагогічних технологій»[1]. Тому 
конструюючи зміст, форми і методи профільного навчання у загальноосвітній 
школі сільської місцевості ми виходили з моделі профільного навчання на 
основі індивідуального вибору школяра, яка ставить в центр освітнього 
процесу учня, його інтереси, нахили, майбутні життєві плани. 

Основна ідея пропонованої моделі полягає в тому, що істотно 
розширюються можливості вибору кожним школярем індивідуальної 
освітньої траєкторії. Навчання старшокласників будується з урахуванням 
їхніх інтересів і подальших життєвих планів.  

Ураховуючи специфіку сільської школи, ми дійшли висновку, що 
зміст освіти в загальноосвітньому навчальному закладі сільської місцевості 
повинен бути варіативним, багаторівневим, що зумовлено, по-перше, 
неможливістю створення декількох профільних класів, по-друге, великою 
різноманітністю природних задатків, інтересів, нахилів, здібностей, здатності 
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до навчання школярів у одному класі. У процесі експериментальної роботи 
ми будували п’ятирівневий зміст освіти з окремого предмета. Перш за все 
виділили базовий (рівень стандарту та академічний), профільний і 
поглиблений рівні, а базовий рівень, у свою чергу, поділили на три рівні: 
рівень С – репродуктивний (середній рівень компетентності), рівень В – 
частково-пошуковий (достатній рівень компетентності), рівень А – творчий 
(високий рівень компетентності). У Концепції профільного навчання [2] 
профільний рівень співвідноситься з поглибленим, але ми виділяємо окремо 
профільний і поглиблений рівні, адже школярі, які вибирають вивчення 
певного предмету на профільному рівні, мають різні пізнавальні можливості, 
мотивацію до навчання тощо. Поглиблений рівень дає змогу талановитому 
трудолюбивому школяреві не обмежуватися рамками профільного рівня, а 
будувати свій власний зміст з цього предмета, що відповідатиме його 
індивідуальним запитам, потребам, нахилам та здібностям. 

У процесі експериментальної роботи ми здійснили аналіз базових і 
профільних програм з хімії, який дозволив зробити висновок, що базовий і 
профільний рівні відрізняються в основному не шириною матеріалу, що 
вивчається, а його глибиною. На основі проведеного аналізу були створені 
різнорівневі модульні програми, які включали базові й елективні модулі, а 
кожний базовий модуль, у свою чергу, містив додатковий матеріал для 
профільних груп учнів.  

Відповідно до різнорівневої модульної програми були розроблені 
навчальні посібники, що включали систему різнорівневих завдань, які були 
відкритими для школярів. Завдання групувалися в три основні рівні: базовий, 
профільний і поглиблений, а базовий рівень містив завдання рівнів С, В і А. 
Основна організаційна форма навчання – міні-модуль тривалістю 70 хв. 
Доцільність 70-хвилинного міні-модуля продиктована низькою 
наповнюваністю класів у загальноосвітній школі сільської місцевості й 
можливістю скорочення різних етапів навчального заняття. Така тривалість 
міні-модуля дозволяє виділити години для додаткових профільних і 
елективних індивідуальних та різновікових групових занять з предмета, що 
планувалися в розкладі в другій половині дня. Кожний міні-модуль має три 
складові частини: контроль знань, повідомлення нових знань; вивчення та 
застосування учнями знань у стандартних умовах. Творче перенесення знань і 
навичок у нові умови з метою формування вмінь. 

Контроль знань здійснюється в письмовій формі за матеріалом 
попереднього міні-модуля. Кожен учень має навчальний посібник, у якому 
дані розробки міні-модулів. Учень сам вибирає, на якому рівні він хоче 
працювати – базовому (А, В, С), профільному чи поглибленому. Номер 
варіанта дає вчитель, а рівень, на якому необхідно його виконати, вибирає 
учень, користуючись табличкою після блоку контролю знань. 
Наступний етап міні-модуля – засвоєння нових знань. У посібнику наведено 
план, за яким школяр самостійно може опрацювати матеріал. Учитель на 
занятті дає лише основні поняття. Основа – самостійна навчально-пізнавальна 
діяльність учня. Під час пояснення вчителя, активно включаючись у процес 
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пізнання, учень може одержати додаткові бали (до 3 за заняття) з призового 
фонду вчителя. 

Третій етап міні-модуля передбачає індивідуальну та групову роботу 
школярів. Учні знайомляться з матеріалом, який щойно прослухали, за 
різними посібниками. Ті, що цікавляться хімією і бажають в майбутньому 
одержати професію, зв’язану з хімією, працюють за профільними 
підручниками і додатковою літературою. Школярі, які вивчають хімію як 
елемент загальної культури, працюють з базовими підручниками. У 
навчальному посібнику пропонується 6 варіантів завдань для груп. Кожна 
група повинна дати відповіді на запитання всіх рівнів складності (А, В, С), а 
учні профільних груп – ще й профільного рівня. Після завершення роботи в 
групах іде підведення підсумків роботи кожної групи. Форма звіту може бути 
різною: звіт тьютора; колективний звіт всієї групи; захист роботи одним 
учнем за вибором учителя тощо. Контроль знань – рейтинговий. За правильне 
виконання одного завдання групової роботи рівня А учень може одержати 
максимально 3 бали, рівня В – 2 бали, рівня С – 1 бал, профільного рівня – 4 
бали, поглибленого – 5 балів. Учні здійснюють також само - та 
взаємоконтроль і одержані бали заносять до таблиці: 

Міні-модуль 1 
групова робота оцінка роботи групи (+/-) № 

п/п 
Прізвище, ім’я 

учня С В А поф. не цікаво не всі 
активні 

дружно, 
активно 

         
Підпис членів групи: 
Окремі зауваження: 

 
Домашні завдання ми замінити тьюторськими завданнями, які учні 

можуть виконувати індивідуально чи в групі, одержуючи консультацію у 
тьютора, але здають виконані завдання індивідуально вчителю. При цьому в 
процесі особистісного спілкування школярі вільно висловлюють свою думку, 
відстоюють шляхи розв’язання завдань, які вони вибрали, доводять 
раціональність цих шляхів, учаться вступати в дискусію, відстоювати власну 
думку. Таке спілкування збагачує не лише інтелектуальну сферу як учня, так і 
вчителя, а й дає можливість учневі самоствердитися, перевірити власні 
інтелектуальні можливості, вміння відстоювати власну думку, вести 
дискусію. 

До пропонованої теми з наведеного переліку тьюторських завдань 
учень вибирає свій рівень: базовий (С, В, чи А) або профільний. Поглиблені 
завдання вимагають знання теми на рівні, який виходить за межі профільної 
програми. Ці завдання, як правило, виконують учні, які беруть участь в 
олімпіадах, самостійно працюють з науковою літературою. 

Крім того, учні, які працюють на профільному рівні, одержують для 
самостійного вивчення набір дидактичного матеріалу елективних модулів. 
Маючи навички самостійної роботи, учні вивчають матеріал у позаурочний 
час самостійно, одержуючи, при необхідності, консультацію в учителя. 
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Засвоєння змісту елективного модуля відбувається в індивідуальному темпі, 
використовуючи ті форми й методи роботи, які відповідають індивідуально-
особистісним якостям школяра, але обмежується кінцевим терміном 
вивчення. 

Для розширення і поглиблення змісту навчального матеріал з 
профільного предмету розробляються також курси за вибором. У процесі 
експериментальної роботи ми розробили курси за вибором, які школярі 
вибирали на добровільній основі з метою поглиблення знань з тієї чи іншої 
теми. Ці курси за вибором були невеликими і давали можливість учневі 
формувати свій власний зміст освіти з предмета, який не обмежувався строго 
визначеними рамками, а був відкритою системою, що передбачала досвід 
творчої діяльності. Здібний трудолюбивий учень міг, самостійно працюючи з 
пропонованими курсами за вибором, розширити й поглибити зміст обраного 
профільного предмета, тобто при такому підході в загальноосвітній школі 
сільської місцевості учень не лише здобуває певну суму знань, а вчиться 
робити життєво важливий вибір, формує власний зміст освіти, що сприяє 
формуванню життєвих компетенцій школяра. Інтереси особистості стають 
пріоритетними, що, як показала експериментальна робота, сприяє пізнанню 
школярем себе, одержанню справжньої свободи відповідно до своїх 
цінностей, тобто самовизначенню відносно світу, суспільства, інших людей, 
самого себе. Різнорівневий, варіативний зміст освіти сприяє розвитку тих 
здібностей і способів мислення в діяльності, які властиві індивідуальності 
конкретного школяра. 

Таким чином, зміст освіти при пропонованому підході варіативний, 
різнорівневий. Учень одержує можливість не лише працювати в 
індивідуальному темпі, а стає справжнім суб’єктом процесу навчання, адже 
він ставить мету, вибирає зміст, форми й методи роботи та темп навчання. 
Процес навчання стає дійсно особистісно орієнтованим, відбувається 
диференціація не школярів, а навчального матеріалу. Освітній простір 
загальноосвітньої школи сільської місцевості стає середовищем, де кожен 
учень може реалізувати себе у відповідності з властивими йому 
пізнавальними потребами, використовуючи всі умови для індивідуального 
розвитку. 
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Юсупова Н.О., Перетятько Л. Г. 

МІЖОСОБИСТІСНІ АСПЕКТИ ВІРТУАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
СТУДЕНТІВ ВНЗ В УМОВАХ ПРОФІЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 
1. Постановка проблеми. Процес впровадження інформаційних і 

комунікативних технологій у навчальний процес професійної школи набуває 
фундаментального значення, оскільки стає підставою для переосмислення 
підходів до змісту системи освіти, створення високоякісного та 
високотехнологічного інформаційно-освітнього середовища, розробці та 
апробації освітніх технологій психолого-педагогічного супроводу 
профілізації. Як наслідок, інтенсивний розвиток сфери освіти на основі 
інформаційних і телекомунікаційних технологій стає важливим національним 
пріоритетом країни в умовах світової та європейської інтеграції, зокрема в 
умовах кредитно-модульної системи та на засадах профілізації освіти. 
Відповідно, головною умовою і одночасно основною формою віртуальної 
взаємодії суб’єктів навчального процесу є міжособистісне емоційне 
спілкування.  

2. Віртуальна освіта – це зміна внутрішніх якостей реальних суб'єктів 
(учня, викладача), що відбуваються в результаті їхньої діяльнісної взаємодії 
(віртуального процесу) [1]. Дистанційне навчання (ДН) – нова форма 
організації освітнього процесу, яка базується на принципі самостійного 
навчання студента та інтерактивній взаємодії студентів і викладачів в процесі 
навчання. До типів віртуального спілкування у процесі ДН відносять: он-лайн 
(синхронний) та оф-лайн (асинхронний), а також виділяють засоби 
віртуальної взаємодії за ступенем направленості комунікації (моно-, діа- і 
полілогічні), за ступенем відкритості – публічні і приватні [4]. В.І. Баранова 
виділяє наступні види ДН: курси на основі комплексних «кейс-технологій», 
курси на основі комп'ютерних мережевих технологій, курси на основі 
телевізійних мереж і супутникових каналів передачі даних [2, с. 11-12]. 
Характерними рисами дистанційної освіти є: гнучкість, модульність, 
економічна ефективність, координаційна роль викладача, спеціалізований 
контроль якості освіти, використання спеціалізованих технологій і засобів 
навчання. Основними принципи ДН: гуманізм, пріоритетність педагогічного 
підходу при проектуванні освітнього процесу, педагогічна доцільність 
застосування Інтернет-технологій, вибір змісту освіти, відповідність 
технологій до навчання, мобільність навчання тощо. Види забезпечення ДН: 
методичне, програмне, технічне, інформаційне, організаційне [3, с. 199]. 

3. У структурі міжособистісної віртуальної взаємодії, на основі 
попередніх теоретичних та емпіричних досліджень, ми пропонуємо виділити 
наступні провідні компоненти: емоційний, мотиваційний та стиль 
міжособистісної прихильності. На нашу думку, вони є визначальним для 
вибору студентами реального або віртуального способу міжособистісної 
взаємодії [7]. Емоційний компонент полягає у самостійній диференціації 
індивідом власних фундаментальних емоцій. Мотиваційний – полягає у 
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змістовій спрямованості діяльності студентів. У ній, спираючись на 
моністичну концепцію багатовимірного розвитку особистості В.Ф. Моргуна 
[6], можна запропонувати наступні компоненти віртуальної взаємодії 
студентів: спрямованість на процес віртуальної взаємодії (ігровий 
компонент), спрямованість на суб’єкт віртуальної взаємодії (комунікаційний 
компонент), спрямованість на результат віртуальної взаємодії (інформаційний 
компонент) та спрямованість на аналіз власної активності у віртуальній 
взаємодії (рефлексивний компонент). Міжособистісна прихильність 
особистості студента у процесі віртуальної взаємодії відображає змістовне 
наповнення стилів прихильності: впевненого, уникаючого та тривожно-
амбівалентного [5]. 

Організація та методи дослідження. Зазначені компоненти 
міжособистісної віртуальної взаємодії і стали метою нашого емпіричного 
дослідження, яке проводилося за методиками К. Ізарда, В.Ф. Моргуна, Е.В. 
Крайнікова та розробленою нами анкетою для дослідження особливостей 
віртуальної взаємодії. Вибірка складалася із 60 чоловік, в т.ч. студентів 
психолого-педагогічного факультету (ІІ вища освіта) ПДПУ ім. В.Г. 
Короленка та студентів центру післядипломної освіти при Полтавському 
національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка.  

Результати дослідження та їх обговорення. У ході дослідження, ми 
отримали наступні показники: 1) домінуючими фундаментальними емоціями 
у контрольній групі (осіб, включених у реальну взаємодію) є стенічні емоції 
(87%); у експериментальній групі переважають астенічні емоції (53%); 2) у 
змістовій структурі мотивації в контрольній групі домінує спрямованість на 
результат віртуальної взаємодії – 51% та на її аналіз (на себе у ній) – 33%; у 
експериментальній групі переважає спрямованість на процес віртуальної 
взаємодії (на гру) – 45% та на її суб’єкт (власне на комунікацію) – 41%. 
Переважаючим стилем міжособистісної прихильності у контрольній групі 
став – впевнений (73%); у експериментальній групі – уникаючий (80%).  

4. У ході аналізу отриманих даних за анкетою з особливостей 
віртуальної взаємодії, ми з’ясували, що 75% досліджуваних користується 
Інтернетом як засобом комунікації щонайменше раз на день. 
Найважливішими причинами входження у віртуальний простір вони 
називають: нездатність налагоджувати реальні контакти, постійний вільний 
доступ до Інтернету, брак часу та відсутність бажання реальної взаємодії. 
Недоліками віртуальної взаємодії досліджувані вважають: неправдиву 
інформацію та відсутність щирості у віртуальних взаєминах, несерйозне 
ставлення до віртуального спілкування, подекуди відсутність візуального та 
емоційного контакту [7, с. 104-106].  

Висновки і рекомендації. Таким чином, стає зрозумілим, що студенти 
вищого навчального закладу, які мають впевненість у своїх діях, позитивну 
спрямованість у житті на досягнення результату своєї діяльності, здатні до 
пізнання світу та його перетворення, головним чином, тяжіють до реальної 
взаємодії. Студенти, що негативно сприймають світ, стримують свої емоції та 
приховують бажання, боячись надто тісного контакту тяжіють більше до 
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віртуальної взаємодії, а відповідно й надаватимуть перевагу дистанційному 
навчанню. Виходячи з аналізу особливостей віртуальної взаємодії та у ході 
виявлення провідних причин та недоліків у віртуальній взаємодії, нашими 
провідними рекомендаціями щодо налагодження міжособистісних стосунків у 
віртуальному просторі студентам вищих навчальних закладів будуть 
наступні: 1) підготовка та правильне ведення індивідуальної бесіди у 
телекомунікаційному просторі; 2) встановлення позитивного емоційного 
контакту шляхом коректного використання засобів вираження емоційності у 
віртуальному просторі («емотекстів»); 3) вивчення правил мереженого 
етикету; 4) використання самоспостереження та самоаналізу у ході 
міжособистісної віртуальної взаємодії задля досягнення оптимального рівня 
віртуальної комунікації в умовах кредитно-модульної системи. 
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