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ВСТУП
Завдання створення соціальних та психологічних умов для духовного зростання особистості в сучасному суспільстві все частіше визначається як одне
з пріоритетних у соціально-гуманітарній сфері. Провідна роль у їх вирішенні
цих завдань належить закладам освіти, людям які навчають, виховують підростаюче покоління. Сама особистість педагога, його особистісно-професійна
зрілість є визначальним чинником якості освітнього процесу, побудови ефективної педагогічної взаємодії з дитиною.
Професійний розвиток дорослого — складний, багатоплановий процес, що
вимагає від людини не тільки розвитку професійних здібностей, знань, але і
формування мотивів, творення власних смислів професійної діяльності, які забезпечують характер і спрямування професійної активності, досягнення людиною вищого рівня професійної майстерності, свого «акме».
Педагогічна професія — одна з найскладніших у світі професій, оскільки
передбачає особливий, спеціально організований, змістовно та емоційно насичений контакт дорослого й дитини. Досягнення успіху, позитивного результату
педагогічної діяльності стає можливим тільки у продуктивній взаємодії двох
чи декількох суб’єктів педагогічної взаємодії. При цьому саме дорослий несе
відповідальність за організацію, методичне й психологічне забезпечення педагогічного процесу. Така специфіка й складність професії педагога висуває
високі вимоги до його фахової компетентності, але головне — до рівня його
особистісної готовності здійснювати професійну діяльність.
Успіх педагогічної діяльності вчителя залежить не тільки від професійної підготовленості, стійких позитивних якостей особистості, але й від його вміння свідомо керувати власними емоційними, інтелектуальними станами, мотиваційними спонуками, знаходити нові смисли у звичних та нестандартних ситуаціях, все
більше розвивати здатність до самоусвідомлення, саморегуляції, самопідтримки, самокорекції тощо.
У психолого-педагогічній літературі значна кількість уваги дослідників приділена питанням вивчення та методичного забезпечення процесів емоційної саморегуляції вчителя. При цьому проблема мотиваційно-смислової саморегуляції
педагогів є вивченою недостатньо. З одного боку, це обумовлено тим, що процеси
мотиваційної саморегуляції, смисли й механізми смислоутворення багатогранні
за своєю природою і проявами настільки, що виявити відповідні їм структурні
та динамічні особливості можна лише за умови розгляду цих феноменів у різних
площинах наукового знання. З другого боку, існує актуальна потреба науковотеоретичного осмислення складових, механізмів мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників та потреба розробки відповідних психологічних засобів самодіагностики, самопізнання, саморефлексії та саморозвитку
здатності до цього виду професійної саморегуляції у дорослих.
Таким чином, даний посібник є відгуком на існуючий соціальний запит
— розробку сучасних теоретико-прикладних засобів психологічної підтримки
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з й методичного забезпечення процесів мотиваційно-смислової саморегуляції
педагогічних працівників. На підставі здійснення системного розгляду процесів професійної саморегуляції вчителя у контексті практики сучасної системи
освіти у посібнику визначені змістовно-динамічні особливості мотиваційносмислової саморегуляції педагогічних працівників. Особлива увага приділена
аксіологічним, рефлексивним, почуттєвим та діяльнісним складовим мотиваційно-смислової саморегуляції сучасного вчителя. Вищий рівень здатності зрілої особистості вчителя до мотиваційно-смислової саморегуляції пов’язується
з синергетичними процесами духовного становлення особистості педагога, з
підпорядкуванням мотивів та смислів його професійних дій вищим гуманістичним цінностям Добра, Краси, Істини та духовним ідеалам Любові, Віри,
Надії.
У посібнику представлено аналіз психодіагностичного інструментарію,
який може бути використаний психологами й самими вчителями з метою діагностики та самодіагностики мотиваційно-смислової сфери особистості.
В останньому розділі книги представлено передовий педагогічний досвід як
приклади втілення ефективної мотиваційно-смислової саморегуляції педагогів
в освітньо-виховну практику, а також наведена розвивальна програма з психологічних вправ, метою якої є забезпечення сучасних вчителів доступним психологічним інструментарієм для самопізнання та самовдосконалення.
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Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОСМИСЛОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1.1.

Специфіка педагогічної діяльності та її вимоги
до мотиваційно-смислової сфери особистості

Історія освіти, історія педагогіки розпочалася разом з історією людства. Педагогами ставали люди, які були найбільш шановані і навчені. Вони забезпечували передачу досвіду, виявляли турботу про духовне зростання підростаючого
покоління, його моральність, підготовку до життя. Навіть саме слово «педагог»,
що походить з давньогрецької, складається з двох частин: pіdas — дитя, ago
— вести. Отже, у всіх народів світу педагогом, учителем називають не тільки
того, хто вчить грамоті, але і того, хто передає молодшим поколінням життєвий
досвід, культуру, національні й загальнолюдські традиції.
Педагогічна діяльність — особливий вид трудової діяльності хоча б тому,
що відображає й дає змогу втілювати фактично всі культурологічні функції
(людинотворчу, ціннісну, пізнавальну, регулятивну, семіотичну, комунікативну,
адаптивну, креативну (творчу), функцію соціалізації).
Основна (людинотворча) функція культури виявляється в тому, що людина
живе й пізнає себе не тільки в природному, але й у культурному середовищі.
Педагог у процесі своєї професійної діяльності створює необхідні психологопедагогічні, соціальні, культурні умови для розвитку у дитини світорозуміння,
сприяє вихованню і соціалізації молодої людини.
Вчитель забезпечує реалізацію інформаційної функції культури, що полягає
у накопиченні, збереженні і систематизації інформації. Крім культури, суспільство не має у своєму розпорядженні інших механізмів зосередження всього
багатства досвіду, що був накопичений людьми, тому культуру вважають соціальною пам’яттю людства. Через педагогічну комунікацію, передачу знань,
соціального досвіду підтримується процес культурної наступності поколінь.
Звичайно ж, педагогічна діяльність дозволяє зреалізувати пізнавальну функцію культури. Центром навчальної взаємодії педагога й учнів є теоретичні і
практичні форми пізнання, де юна людина одержує нові знання про світ і саму
себе, формує власну цілісну картину світу.
Комунікація з дитиною — основна форма реалізації педагогічної дії. Комунікація на основі використання знаків і знакових систем забезпечує процес
обміну інформацією між людьми, розширення інформаційного простору існування сучасного покоління.
Нормативна (регулятивна або захисна) функція культури пов’язана з існуванням у культурі певного соціуму правил поведінки, моральних норм. Регулятивна
функція культури підтримується такими нормативними системами, як мораль і
право. Культура регулює поведінку людини у родині, у школі, на виробництві,
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у побуті і т.д., висуваючи систему приписів і заборон. Знайомство з цими нормативними регуляторами суспільного життя — обов’язок педагога, а через виховання він забезпечує функціональність у дитини нормативних знань та уявлень.
Кінцевою метою цієї функції є формування збалансованого відношення між вихованцями та навколишнім середовищем, як природним, так і соціальним.
Ціннісна, або аксіологічна, функція відображає найважливіший якісний
стан культури. Педагог шляхом морального виховання сприяє формуванню
у молоді певної системи цінностей, потреб й орієнтацій.
Суспільна культура припускає знання, володіння ними, які зафіксовані у певних знакових системах. Так, мова (усна чи письмова) є засобом спілкування
людей. Літературна мова виступає як найважливіший засіб оволодіння національною культурою. Специфічні «мови» потрібні для пізнання природничих
наук, світу музики, живопису, театру. Цілями та змістовним наповненням навчального процесу є сприяння опануванню дітьми існуючих знакових систем,
що відповідає реалізації знакової функції культури.
Споживча (релаксаційна) функція культури тривалий час недооцінювалася.
Її призначення — збереження і примноження різних культурних, соціально прийнятних форм проживання емоцій (свята, фестивалі, ритуали та ін.). На сьогодні
відмічається дефіцитарність втілення цієї функції у вітчизняній культурі, й актуальними є завдання відновлення національних свят, обрядів, традицій, розвиток
сучасних культурних форм соціального життя і контактування. Навчально-виховний процес має значний ресурс для втілення цієї культурологічної функції,
і педагог є також її виконавцем.
Таким чином, педагогічні працівники мають певну місію у суспільстві, важливість якої важко переоцінити. Одночасно це означає, що особистість вчителя,
вихователя повинна бути висококультурною, компетентною, мати чіткі духовні
й гуманістичні ціннісні орієнтири, володіти широким репертуаром навчальновиховних засобів.
Однак, поруч із широкими соціальними функціями, педагогічна діяльність
має свою специфіку. Так, вивчення проблеми мотиваційно-смислової регуляції
професійної діяльності педагогічних працівників — це аналіз і дослідження
певної специфічної активності особистості, яка є суб’єктом цієї діяльності.
У межах загальнопсихологічної теорії таке вивчення потребує аналізу структури такої активності, її змістовного компонента (характеристика мотиваційноособистісних аспектів — потреб, мотивів, цілей, задач) та функціонально-операціонального компонента (педагогічних дій, вчинків, операцій).
Слід зазначити, що педагогічна діяльність, маючи схожість і аналогічну
структурну будову з іншими видами праці, тим не менше є особливою і відрізняється від інших низкою специфічних ознак, а саме: унікальністю об’єкта,
мети, активності, характером дій, особливістю і віддаленістю у часі результату
та ін. Розглянемо найбільш суттєві особливості педагогічної професії.
По-перше, це специфічність об’єкта педагогічної діяльності. Педагогічна
праця — це взаємодія з іншим суб’єктом (дитиною або дитячим колективом)
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де заміна?

з метою створення оптимальних умов для розвитку його унікальної особистості, соціалізації, самореалізації. При цьому учень виявляє власну активність, керується своїми потребами, цілями, переживаннями. Одночасно об’єкт педагогічної діяльності пластичний, за певних умов у взаємодії він піддається впливу
іншого суб’єкта, здатен до цілеспрямованого розвитку, виховання. Специфіка
дитячого віку полягає також у тому, що особистість дитини динамічно і постійно розвивається, змінюються її потреби, формуються ціннісні орієнтації, які
по-новому мотивують поведінку, вчинки.
Таким чином, дитина є об’єктом педагічної діяльності лише на рівні наукового аналізу, теоретичної абстракції, у реальності — вона завжди є суб’єктом
власної активності, власних дій. Звідси випливає, що успішність педагога як
суб’єкта праці визначається тим, як вчитель може змістовно й операціонально
будувати контакт, співпрацювати з іншим суб’єктом.
Важливою особливістю педагогічної діяльності є те, що вона проходить
завжсоціально-педагогічних впливів служить їхня стихійність і некерованість,
що нерідко приводить до антипедагогічного результату змін в особистості і
групі (вторгнення «масової культури» у життя кожної людини часто негативно
впливає на виховання і розвиток цілих поколінь, особливо молоді). Завдання
полягає у тому, щоб узяти під контроль, можливо, більшу кількість соціальнопедагогічних впливів, нині некерованих, стихійних, і додати до них керований,
позитивний педагогічний характер. У рішенні цієї задачі повинні брати активну участь усі структури суспільства — від державних установ до кожного громадянина, керівника, співробітника, професіонала.
Така специфіка об’єкта праці вже висуває низку суттєвих вимог до особистості педагога: його спрямованості на добро й любов до дитини, його пластичності, емоційної чутливості, рефлексії, креативності, здібностей (творчих,
комунікативних, інтелектуальних та ін.).
По-друге, специфічність мети і завдань педагогічної діяльності, що обумовлюється особливостями її об’єкта.
Загальна мета праці педагога визначається суспільством, тобто він не вільний у виборі кінцевих результатів своєї праці, його дії мають бути узгодженими з
потребами соціуму. Навпаки, завдання діяльності, які допомагають реалізувати
мету, педагог повинен формулювати самостійно, враховуючи при цьому соціальні та психолого-педагогічні умови. Отже, мета педагогічної діяльності завжди є
соціально обумовленою і набуває нестандартності на рівні конкретизації задач
у реальних педагогічних діях. Така особливість діяльності ставить перед вчителем вимоги до вияву творчості у постановці нових цілей, чутливості, спостережливості до обставин, за яких дана діяльність розгортається, гнучкості у виборі
засобів дії тощо. Таким чином, постійна мінливість умов, за яких здійснюється
професійна робота вчителя, потребує від нього оперативної і адекватної корекції
проміжних і кінцевих цілей діяльності, вимагає поведінкової гнучкості. Однак
це не означає вічну ситуативність цілей професійної дії — операціональна гнучкість у цілепокладанні необхідна для збереження суб’єкт-суб’єктного контакту
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з учнем, що є необхідною умовою для забезпечення реалізації кінцевої педагогічної мети.
Цілі і завдання педагогічної діяльності в цілому визначаються також парадигмою освіти. На жаль, сучасна практика і традиції вітчизняної школи загалом можна віднести до авторитарної парадигми, оскільки цілі педагогічної
діяльності продовжують визначатися дидактичними задачами, а не потребами
особистості дитини. Кінцевий результат такої діяльності обмежується формуванням в учнів знань, вмінь та навичок. Система контролю досягнення результату навчання в педагогіці, що розбудовується за цією парадигмою, орієнтована на оцінювання знань та навичок, вона містить значний репертуар оцінок,
осуджень, заборон та покарань і досить обмежений репертуар заохочень дітей.
Введення 12-бальної системи оцінювання, здавалося б, дало шанс вчителю
більш диференційованою оцінкою заохочувати активність дитини, і в цьому
сенсі така система оцінок є, безперечно, прогресивнішою за попередню. Проте
в цілому фокус уваги вчителя і учня залишається в зоні навчальних досягнень, і
цілковито поза увагою залишається сам процес учіння. Дитина виступає суб’єктом саме процесу учіння, в якому актуалізується, розвивається її особистість
(потреби, мотиви, інтереси, переживання, способи цілепокладання, поведінка
з подолання труднощів, саморегуляція тощо).
Головна причина такого підходу полягає у жорсткій регламентації діяльності педагога застарілими освітніми стандартами та навчальними програмами,
пригніченості обмеженнями самостійності у виборі форм роботи, постійним
контролем, численними видами звітності тощо.
Альтернативою авторитарній парадигмі шкільного навчання є гуманістична
особистісно орієнтована педагогіка (К. Роджерс, Д. Дьюї, В. О. Сухомлинский,
Ш. О. Амонашвілі та ін.), в центрі уваги якої стоїть сама дитина, її особистість, її внутрішній світ. Система стосунків між вчителем та учнем у педагогічній школі такого типу вибудовується на щирому інтересі до людини, довірі
й толерантності до унікальних особистісних прагнень, проявів, творчому саморозкритті вчителя й учня у їх спільній взаємодії. Прикладами практичного
втілення такої парадигми у навчально-освітній процес є передовий досвід широко відомих педагогів-новаторів (Ш. А. Амонашвілі, І. П. Волков, Е. Н. Ільїн,
С. І. Лисенкова, В. Ф. Шаталов та ін.).
При цьому важливо розуміти, як справедливо зазначає Л. М. Мітіна, щоб
виробити самостійність в учнів, потрібно виробити її у вчителя1. Більш того,
вчитель, володіючи власним досвідом саморозвитку, має усвідомлювати, знати
й уміти творчо використовувати на практиці психологічні механізми розвитку
суб’єктності дитини, ґрунтуючись на саморусі дитячої активності направляти її
на нові цілі, допомагати насичувати її новими змістами, смислами.
Наступна особливість педагогічної професії полягає у специфіці педагогічної дії. Педагогічна діяльність — процес, що визначається надзвичайно ди1

Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы) / Л. М. Митина. — М. : «Дело»,
1994. — 216 с. — С. 8.
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намічними факторами. Суб’єкт, з огляду на мінливість професійної ситуації,
постійно має бути у пошуку оптимального варіанта педагогічних дій, операцій
і засобів педагогічних впливів для збереження взаємодії, співпраці з дитиною.
У цих пошуках єднаються педагогічні знання й життєвий психологічний досвід вчителя, поєднуються наука і практика, виявляється педагогічна творчість,
майстерність.
Дитина завжди є суб’єктом власної активності, свого життя, і як активний
суб’єкт вона знаходиться у постійному процесі саморозвитку. Як суб’єкт дії
вона завжди виявляє вибірковість щодо інформації, соціальної взаємодії, чутливості до впливу інших людей та ін. Таким чином, центральним завданням
вчителя є створення оптимальних психолого-педагогічних умов для долучення
до самостійної активності дитини, залучення її до співпраці, спільного переживання й дії в освітньому процесі. Тільки таким чином стає можливим розкриття
внутрішнього потенціалу особистості дитини в усій неповторності її індивідуальності та фасилітація нових ціннісних орієнтирів і змістів її розвитку.
Поняття «фасилітація» було запозичено з психотерапії і походить від англійського слова «facіlіtate» — допомагати, полегшувати, сприяти. Під цим
поняттям розуміють недирективний стиль керування процесами взаємодії
між людьми. Якщо при традиційних формах керування (наприклад, групою)
суб’єкт спонукує виконувати власні інструкції і розпорядження, то у випадку з фасилітацією — суб’єкт управління повинен сполучити в собі ознаки та
функції і керівника, і лідера, й учасника спільного процесу. Саме педагогіка,
що вибудобується як фасилітативний за стилем керування процес, здатна бути
гуманістичною по своїй суті.
Діяльність педагога-фасилітатора ставить вимоги до багатьох його особистісних рис — здатності до емпатії, розуміння, вияву уваги, безумовного прийняття, толерантності, співчуття й оптимізму у ставленні до дитини, довіри
до природних процесів саморозвитку людини та ін. Саме на цих гуманістичних,
духовних засадах вибудовується реальна суб’єкт-суб’єктна взаємодія вчителя й
учня у спільному освітньому процесі. Педагог має бути внутрішньо вмотивованим саме на таку взаємодію, розуміти її сенс і вміти творчо реалізовувати її
у діяльності.
Для практичного втілення такої моделі взаємодії з дитиною педагог повинен створити відповідні психологічні умови для реалізації педагогічних цілей
і завдань, тобто створити педагогічну ситуацію. Під цим поняття ми розуміємо емоційно насичену взаємодію вчителя з учнем (або дитячим колективом),
смисловим ядро якої є певна суперечність (що виникла спонтанно або з розвивально-виховною метою творчо сконструйована педагогом) і вирішення
якої містить способи розкриття особистісного потенціалу дитини. Педагогічна
майстерність вчителя полягає в умінні перетворити спонтанну життєву ситуацію у педагогічну задачу, тобто спрямувати умови, що склалися, на перебудову
стосунків, наближаючись до поставленої педагогічної мети. Таким чином, педагогічна задача — це виявлені в навчально-виховному процесі й усвідомлені
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вчителем суперечності, які він враховує у діяльності, фасилітуючи розвиток
особистості, це педагогічна мета, поставлена за конкретних умов.
У педагогічній літературі поняття педагогічної ситуації (ПС) переважно
розглядається як таке, де є конфлікт, порушення соціальних норм і цінностей
одним із учасників ситуації. Численні приклади різних життєвих колізій у всьому драматизмі та їх цінність для розвитку особистості можна знайти у педагогічному досвіді видатного вітчизняного педагога А. С. Макаренка. Вирішення
такого типу педагогічної ситуації часто потребує ціннісного чи морального вибору, стимулює моральний розвиток дитини.
Однак, на нашу думку, така інтерпретація звужує поняття ПС, обмежує його
одним видом суперечностей. Коли педагог готує незвичайний творчий проект,
залучаючи до нього дітей, або пропонує інші нестандартні форми взаємодії
на уроці, він також загострює внутрішні суперечності й відповідні переживання у дитини — між відомим і невідомим, звичним — незвичним, бажаним —
небажаним тощо. Дитині також доводиться обирати стратегію взаємодії з вчителем — долучатись до спільної діяльності чи ні, виявити інтерес і пізнавальну
активність чи залишитись у полоні власних внутрішніх процесів, не виходячи
за їх межі. Такий вибір може бути не стільки очевидним, як у міжособистісному конфлікті, проте не менш драматичним у внутрішньому світі дитини. Таким
чином, вчитель не тільки своєчасно й мудро реагує на дійсність, знаходячи сенс
і педагогічно-виховний потенціал у різних обставинах життя дитини, він сам
ініціює, створює розвиваючі ситуації через творчість, педагогічну інноватику,
розширення змістів та форм взаємодії дитини зі світом.
Важливо знати, що педагогічна ситуація завжди відбувається у двох площинах реальної дійсності: перша — активність суб’єктів у взаємодії (видима
поведінка) і друга — площина ообистісних стосунків, ставлень (приховані
психологічні реальності). Кожна з площин цих обох реальностей тісно взаємопов’язана і має важливе значення для ефективної виховної взаємодії педагога і
дитини. Таким чином, у реальному спілкуванні з учнями вчитель має постійно
пам’ятати про внутрішні приховані потреби, мотиви й інтенції дитини, бути
зацікавленим, орієнтуватись на те, щоб у педагогічній ситуації для вихованця
було достатньо психологічної безпеки для щирого виявлення справжніх бажань, думок, позицій. Саме такий щиро зацікавлений у пізнанні душі дитини
педагог знаходить повагу, стає значущою персоною у колі стосунків дитини, і
тільки тоді стає можливою справжня суб’єкт-суб’єктна взаємодія двох особистостей — дорослого і вихованця.
Специфіка результату педагогічної діяльності полягає також в тому, що він
є не матеріальним, а ідеальним продуктом. При цьому цей продукт сам по собі
також є специфічним: з одного боку — він орієнтований на передачу духовного
й практичного досвіду попередніх поколінь, трансляцію загальнолюдських гуманістичних цінностей, смисловим центром яких є сама особистість, з другого
боку — існує значна варіабельність кінцевого результату навчання й виховання,
яка визначається неповторністю здібностей, потреб, прагнень, стратегій само11

розвитку кожної дитини. Таким чином, можна говорити, що результат навчання
й виховання кожної особистості — це унікальний за змістом і складністю життєвий проект, у якому педагог має шанс зайняти одну з важливих ролей у житті
дитини — роль прикладу для наслідування, роль партнера з цікавої спільної
справи, роль старшого друга, наставника у пошуках себе, вирішенні життєвих
проблем та ін.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що педагогічна діяльність є пошуково-творчою за своєю суттю і характером, а її кінцевий результат
ніколи не може бути досягнутий ніяким досконалим алгоритмом виконання. Ця
особливість педагогічної праці ставить вимогу до творчих здібностей вчителя,
його креативності, вміння нестандартно мислити і діяти. Педагог має таким
чином бути внутрішньо вмотивованим на творчу працю, вбачати в цьому сенс
своєї професійної самореалізації.
Розглядаючи питання специфіки результату педагогічної праці, слід також
відзначити, що крім освітньої системи, на розвиток особистості дитини суттєво впливає соціум (система виховання в сім’ї, інформаційний і культурний
простір суспільства, природне середовище, сучасні засоби масової комунікації, економічні відносини в країні та інші фактори). У широкому соціальному
оточенні молодь знаходить об’єкти задоволення своїх потреб, у цій активності
відбувається й подальший розвиток її мотиваційно-смислової сфери. Ця багатофакторність впливу на особистість дитини нерідко обумовлює розбіжність
результату педагогічної діяльності з поставленою метою. Одночасно існування цієї реальності об’єктивує вимоги до професійної, зокрема, мотиваційно-смислової саморегуляції вчителя: для забезпечення ефективності власних
педагогічних дій йому необхідно вивчати соціальне, культурне середовище,
в якому розвивається дитина, мати достатній рівень ерудиції, компетентності
щодо нього, виходячи для цього за межі простору освітнього закладу, знаходячи особистий мотиваційний, енергетичний, часовий ресурс. Така активність
педагога дозволяє здійснити рефлексію чинників виховного впливу на сучасну
молодь, усвідомити потенційно шкідливі й потенційно розвивальні для кінцевої педагогічної мети фактори та здійснити таку корекцію своєї професійної
діяльності, де б дитина могла знайти підтримку всім духовним, гуманістичним інтенціям власного саморозвитку. Педагогічне середовище таким чином
має бути здатним витримувати певну конкуренцію з широким інформаційним
простором і одночасно використовувати його, пропонувати дитині такі змісти і
форми освіти, спілкування, які були б максимально наближені до її актуальних
вікових, індивідуальних потреб, містили б ресурс для духовного, гуманістичного розвитку особистості.
До специфічних характеристик педагогічної діяльності можна віднести й наступне: складність цілісного процесу розвитку особистості дитини (поєднання
духовного, фізичного, психічного, соціального розвитку індивіда); здійснення
професійної взаємодії на індивідуальному і груповому рівнях, а також виховання
дитини через колектив; специфіка управлінської і комунікативної функцій, оскі12

льки педагог одночасно перебуває у двоякій позиції: партнерській — у контакті з
дитиною та керівній щодо цілісного навчально-виховного процесу, що продиктовано відповідальністю дорослого за педагогічну взаємодію та ін.
Узагальнюючи розгляд питання специфіки педагогічної діяльності, можна
зробити низку важливих висновків. Педагогічна діяльність — особливий вид
трудової діяльності тому, що відображає й дає змогу втілювати фактично всі
культурологічні функції. Ця особливість ставить високі вимоги до особистості педагога, до його рівня духовної і психологічної культури, освіченості й
компетентності, комунікативних, організаційних вмінь тощо. Така професія є
тісно пов’язаною з культурною динамікою суспільства, а це відповідно означає
для педагога необхідність постійної самоосвіти, саморозвитку, професійного
самовдосконалення.
Оскільки предмет і мета педагогічної діяльності вчителя є особливими
— зміна, трансформація, розвиток іншої особистості та себе — існують інші
вимоги до особистості педагога. Вони обумовлені індивідуальною неповторністю особистості кожної людини, постійними динамічними змінами, що характеризують процес педагогічної взаємодії, мінливістю завдань і смислів діяльності. Таким чином, вчитель має також володіти достатнім рівнем здатності
до свідомої (рефлексивної) самозміни, духовного саморозвитку, самовдосконалення, а для того, щоб ця здатність функціонально забезпечувала професійне
зростання людини, вона має бути у сфері її особистісних смислів, внутрішньої
мотивації.
Висока соціальна значущість діяльності, високий рівень вимог до особистості та рівня її кваліфікації, особливим чином організований комунікативний
процес, що лежить в основі педагогічної праці — все це спричинює й високу
стресогенність цієї професії для її виконавця. Таким чином, вчитель має бути
емоційно зрілою особистістю, здатною до саморегуляції власних емоційних
станів, до своєчасного усвідомлення порушень власної готовності до діяльності, а в таких випадках здатною до відновлення балансу між роботою та відпочинком, працею на благо інших та роботою над собою тощо. При цьому, як
слушно наголошує Н. Є. Щуркова «не можна експлуатувати нервову і психічну
систему людини і, не навчивши її саморегулюванню професійного стану, відправляти на роботу з людьми, спілкування з якими саме по собі вимагає постійної енергетичної витрати. Але турботу про своє психічне здоров’я у першу
чергу повинен виявляти сам педагог»2. Ефективний вчитель — вічний учень і
наставник, митець і ремісник, і цінитель творчості інших. Вміння поєднувати
й змінювати ці та інші ролі, мати усталену систему особистісних цінностей
й бути чутливим та толерантним до цінностей інших, постійно шукати змісти для співпраці з людьми на основі взаємоповаги, любові, гуманізму — ті
характерні риси, що мають вирізняти особистість педагога. Звичайно, така
особистість формується у постійному процесі самопізнання, саморозвитку, са2
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мозміни. Мотиваційно-смислова саморегуляція педагога є важливою частиною
цього цілісного процесу самовдосконалення його особистості.
Видатний вітчизняний вчений П. Ф. Каптєрєв, ідеї якого з педагогіки, дитячої і педагогічної психології залишаються актуальними й донині, велику
увагу приділяв процесу постійного самовдосконалення вчителя, роботі людини над власним розвитком. В одній з робіт він просто й влучно написав так:
«Немає нічого гірше вчителя, який прийшов до нещасливої думки, що він сам
досить вже учений і розвинутий… що відтепер його задача просвіщати тільки
інших, а не себе. Між таким вчителем і учнями неминуче розривається той невидимий духовний зв’язок, який у щирій, відповідній до дійсності школі з’єднує їх воєдино, породнює й здружує їх, — потреба розвитку і робота над своєю
освітою».3 Здатність вчителя до професійного саморозвитку, самовдосконалення, в основі якого лежать процеси мотиваційно-смислової саморегуляції особистості, є предметом подальшого розгляду у цьому посібнику.

1.2.

Мотиваційно-смислова сфера як регулятор професійної
діяльності педагогічних працівників

Пошук особистісних механізмів ефективної професійної самореалізації
педагогічних працівників, їх особистісної готовності до здійснення діяльності
та успішного вирішення суперечностей професійного розвитку підводить нас
до необхідності розгляду проблеми саморегуляції.
Аналіз вітчизняних та зарубіжних психологічних досліджень з проблеми
впливу мотиваційно-смислової сфери особистості на її діяльність та поведінку дозволив виділити функцію мотиваційно-смислових утворень як основну
у регуляції діяльності суб’єкта (О. Ю. Артем’єва, В. Г. Асєєв, Б. С. Братусь,
Л. С. Виготський, Д. О. Леонтьєв, О. С. Мазур, В. Ф. Петренко, С. Л. Рубінштейн,
Б. О. Сосновський, В. В. Столін та ін.). При цьому, як показав аналіз літератури,
що стосується прикладних досліджень, у роботах більша увага приділена емоційно-вольовим аспектам регуляторних процесів особистості. Через це, значна
низка сторін цієї проблеми потребує додаткового вивчення та розробки, а саме:
духовно-аксіологічні складові мотиваційно-смислової сфери сучасного педагога; функціональні особливості педагогічної рефлексії як механізму саморегуляції; особливості регулятивного впливу та змістів переживання як форми смислоутворення, що лежить в основі регуляторного процесу; діагностичні критерії
оцінки ефективності саморегуляції педагогічного працівника; психологічний
інструментарій для емпіричного дослідження та розвитку здатності особистості педагога до мотиваційно-смислової саморегуляції професійної діяльності та
ін. Прикладна значущість названих питань обумовлена необхідністю визначення критеріїв ефективності професійної реалізації педагогічних фахівців, створення необхідних соціально-психологічних умов для їх професійного розвитку,
підвищення якості освіти в цілому.
3
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Отже, актуальність цієї роботи зумовлена недостатнім теоретико-експериментальним вивченням інтрапсихічних детермінант процесу мотиваційно-смислової саморегуляції особистості сучасного вчителя, необхідністю
обґрунтування психологічних засобів їх діагностики, потребою визначення соціально-психологічних умов для розвитку здатності педагога до саморегуляції
мотиваційно-смислової сфери і її піднесення до вершин духовного зростання.
Актуальність дослідження особистісних аспектів саморегуляції пов’язана
з розвитком суб’єктного чи суб’єктно-діяльнісного підходу, коли в психологію
повернулося розуміння, що діяльність і активність людини не можуть бути
безсуб’єктними і безособистісними. Основними характеристиками суб’єктної
активності є: її творчий характер, здатність змінювати навколишній світ (активність) і, що особливо важливо, здатність до самостійності, саморегуляції і
самоорганізації (С. Л. Рубінштейн, Б. Г. Ананьєв, К. О. Абульханова-Славська,
А. В. Брушлинський та ін.)4.
К. О. Абульханова, інтерпретуючи раннього С. Л. Рубінштейна, говорить:
«…особистість — це настільки особистість, наскільки вона як суб’єкт здатна
виробити спосіб зв’язку своїх потреб і здібностей на основі характеру і, більш
того, наскільки вона може задовольнити власні потреби самотужки у відповідності до свого характеру»5. Вчена наголошує на існуванні принципу єдності
особистості, свідомості і діяльності. Буття особистості дорослого у професії
завжди є подвійним співвідношенням між зовнішнім і внутрішнім. Процеси
саморегуляції забезпечують взаємодію суб’єкта і з власним внутрішнім, і з зовнішнім світом, а також визначають форми та характер взаємодії цих обох світів
на межі їх контактування, взаємопереходу, взаємотрансформації.
Поняття «саморегуляція» носить міждисциплінарний характер. У сучасному психологічному тезаурусі змістовно дотичними до нього є цілий ряд психологічних конструктів: «самодетермінація», «самоактивність», «самоконтроль»,
«емоційна саморегуляція», «вольова регуляція», «самоефективність», «самоактуалізація», «внутрішня каузальність», «особистісна причинність», «саморефлексія», «трансценденція», «екзистенція». Така понятійна строкатість свідчить
про складну структуру та функціональну організованість регулятивної системи
особистості. Не дивно, що багато вчених здійснили багато спроб до визначення
підходу у теоретичному та емпіричному вивченні цієї багатогранної проблеми (В. С. Біблер, М. Й. Боришевський, Л. С. Виготський, Є. П. Ільїн, В. А. Іванніков, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубінштейн, В. І. Селіванов, В. В. Столін, А. Адлер,
А. Бандура, Ш. Бюлер, Е. Десі, Дж. Річлак, К. Роджерс, М. Розенберг, Р. Руаян,
Ж.-П. Сартр, Р. Уайлі, Г. Уїткін, В. Франкл, М. Хайдеггер, Ф. Хайдер, Р. Харре,
Р. де Чармста та ін.).
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Проблема субъекта в психологической науке / Под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой, В. Н. Дружинина.
— М. : Изд-во «Академический проект», 2000. — 320 с.
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Робота з науковими джерелами показала, що існує більше 50 видів визначень поняття «саморегуляції діяльності», у яких змістовно описуються досить
різні психологічні процеси, що охоплюють змістовно-смислові, енергетичні,
динамічні, просторові та інші аспекти. Основними підходами до розуміння саморегуляції є такі, що визначають її як:
• особливий рівень програмування діяльності на основі процесів передбачення;
• керування людиною своїми емоціями, почуттями, переживаннями;
• цілеспрямована зміна, як окремих психофізіологічних функцій, так і нервово-психічних станів у цілому;
• цілеспрямований свідомий вибір характеру і способу дій;
• «внутрішня» регуляція поведінкової активності людини;
• взаємодія зовнішнього і внутрішнього у поведінці і діяльності індивіда
тощо.
Передбачається, що індивідуальна система саморегуляції, з одного боку,
інтегрує особистісні змінні різного рівня, пов’язуючи інструментальне і змістовне, усвідомлене і малоусвідомлене в особистісній сфері. З другого боку,
індивідуальна саморегуляція опосередковує вплив на діяльність особистісних
змінних, котрі виконують різні функціональні ролі в цілісному процесі регуляції довільної активності людини6. З практичного погляду важливо зазначити,
що у дорослої людини саморегуляція переважно залежить саме від її бажання,
мотивації до керування власними емоціями, почуттями, переживаннями та поведінкою, діями.
У багатьох роботах вчені визначають саморегуляцію через поняття «активність»: «психічна саморегуляція — один із вищих рівнів регуляції активності
біологічних систем. Дослідження саморегуляції — це вивчення механізмів активності суб’єкта з організації і керування своєю діяльністю»7. У наступному визначенні акцент зроблено на ролі особистості в регуляторних процесах:
«Під саморегуляцією особистості розуміється процес підтримки в людині такої
продуктивної активності, що вимагає від неї певної роботи над собою, а тим
самим у вищих своїх проявах захоплює і момент її розвитку, як особистості»8.
Саморегуляцію пропонується розуміти, як свідому активацію певних потенцій
особистості, для здійснення нею якої-небудь діяльності або спілкування. Таким
чином, можна визначити велику кількість підходів до вивчення цієї актуальної
проблеми.
К. О. Абульханова-Славська розглядає саморегуляцію, як основний методологічний принцип дослідження діяльності людини. Згідно її поглядів, саморегуляція — це принцип зв’язку різних функцій психічного, який розкриває
особистісні способи організації керування психікою, відносно з об’єктивними і
6

7

8
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Моросанова В. И. Личностные аспекты саморегуляции произвольной активности человека / В. И. Моросанова //
Психологический журнал. — 2002. — Том 23. — № 6.
Грибенникова Э. А. Индивидуальность и психическая саморегуляция деятельности / Э. А. Грибенникова // Системное исследование индивидуальности. — Пермь, 1991 — С. 20-21.
Блейхер В. М. Патопсихологическая діагностика / Блейхер В. М., Крук. И. В. — К. : Здоров’я, 1986. — 280 с. —
С. 36.

суб’єктивними умовами діяльності, дозволяє зрозуміти способи зв’язків різних
рівнів діяльності (психофізіологічного, психічного, свідомого)9.
Н. М. Пейсахов, Г. С. Нікіфоров розглядають поняття «саморегуляція» у співвіднесенні з поняттям «самоврядування». Самоврядування розуміється, як здатність особистості прогнозувати майбутні результати діяльності, ставить перед
собою далекі цілі, самостійно планувати свої вчинки і дії, висувати критерії оцінки їх якості, отримувати необхідну інформацію про процес керування і вносити в нього корективи. Саморегуляція розуміється як часткові, локальні зміни
у межах, що задані ззовні, або самостійно встановлених норм. Можна говорити
про усвідомлену, довільну саморегуляцію, коли суб’єкт приймає поставлену
перед ним мету і відповідні їй норми, еталони, критерії якості. Таким чином,
самоврядування розуміється як більш широкий процес, що приводить до розвитку особистості, а довільна саморегуляція як його складова, що веде до стабілізації, закріплення в досвіді стандартних способів і прийомів спілкування,
манери поведінки, стилю діяльності10.
Схоже розуміня саморегуляції пропонує О. О. Єршов: «Саморегуляція —
властивість особистості, що виявляється в здатності, по-перше, зберігати свою
цілісність, єдність психічних явищ, рух до свідомо поставленої мети, рівновагу
внутрішніх і зовнішніх сил, по-друге, цілеспрямовано самозмінюватися, розвивати своє «Я», окремі риси, потреби, стиль поведінки»11.
У визначенні поняття саморегуляції В. П. Бояринцев, О. І. Крупнов, спираються на поняття інтегральності у характеристиці індивідуальності: «саморегуляція — це інтегральна, стійка, наскрізна характеристика індивідуальності, характер прояву якої визначається сукупністю взаємозалежних і взаємообумовлених
внутрішніх властивостей людини і зовнішніх детермінант діяльності»12.
У роботах багатьох авторів міститься спроба виділити саме психологічний
компонент саморегуляції. Для цього вчені часто використовують класифікацію рівнів саморегуляції індивіда. Первинним є рівень фізіологічної регуляції
на основі зворотного зв’язку, що запускає процес регуляції і може здійснюватися на неусвідомлюваному рівні (П. К. Анохін, І. М. Сєченов та ін.). За визначенням П. К. Анохіна, процеси саморегуляції становляють собою необхідну умову
функціонування будь-якої системи — від біологічної до соціальної. Значний
внесок у вивчення важливих аспектів проблем психічної саморегуляції належить В. М. Бехтерєву, О. Ф. Лазурському, М. Я. Басову, В. М. М’ясищеву, які
розглядають психологічну саморегуляцію як свідомий вплив людини на власну
сферу психічних явищ (процесів, станів, властивостей) з метою підтримки чи
зміни характеру їх функціонування.
9
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Таким чином, рівні ієрархій, з погляду психології, обумовлюються різним
ступенем участі свідомості у процесі саморегуляції, на основі чого було виділено два основні рівні регулятивних процесів: свідомий і несвідомий.
Б. Ф. Ломов відкрив, що психологічний рівень системної організації саморегуляції містить у собі ряд підсистем, що володіють різними функціональними
якостями. Він виділяє три основні взаємозалежні підсистеми: когнітивну, що
здійснює функцію пізнання; регулятивну, що забезпечує регуляцію діяльності і
поведінки; комунікативну, де реалізується функція комунікативної взаємодії13.
Розвиваючи ідеї Б. Ф. Ломова, В. Л. Марищук здійснив подальшу деталізацію
функціональної будови саморегуляції людини14. Він вважає, що спочатку зовнішні впливи починають існування у психіці як сенсорна інформація, яка
активізує регулятивну підсистему, що відображає безліч психічних образів,
відповідно до «зовнішніх» і «внутрішніх» умов (цілі, задачі поведінки). Далі
визначаються критерії оцінки можливих результатів поведінки; принцип, стратегія і тактика поведінки; на основі принципу зворотного зв’язку відбувається
перебудова всіх характеристик когнітивної і комунікативної підсистем психіки.
Таким чином, саморегуляція згідно системного підходу, розуміється, як універсальний механізм, що пов’язує різні функції психічних явищ (регуляторну,
когнітивну, комунікативну) у єдине ціле, представляє саморегуляцію, як багаторівневе і багатокомпонентне утворення, з певною ієрархічною структурою.
Активізація у психології інтересу до проблеми суб’єкта призвела до появи
суб’єктно-діяльнісного підходу, згідно якого саморегуляція розглядається, як усвідомлене регулювання сенсомоторных реакцій, поведінки в цілому. Об’єктом
саморегуляції виступають усвідомлені види і форми довільної активності особистості, де людина, як суб’єкт діяльності, спілкування, вчинків, ініціює власну
активність відповідно до поставленої мети. В межах цього підходу О. О. Конопкін визначає психічну саморегуляцію, як «системно-організаційний психічний
процес по ініціації, побудові, підтримці і керуванню усіма видами і формами
зовнішньої і внутрішньої активності, що спрямовані на досягнення суб’єктом
цілей. Такими чином, саморегуляція розглядається як керована суб’єктом діяльність, що включає такі функціональні ланки: мету; модель значущих зовнішніх і внутрішніх умов, які суб’єкт визначає як необхідні для досягнення мети;
програму дій для досягнення мети; суб’єктивні критерії успішності діяльності
(оцінки досягнення метрик; контроль і оцінка поточних і кінцевих результатів
діяльності; рішення про корекцію системи саморегулювання). Усі ланки регуляторного процесу системно взаємозалежні і знаходять свою змістовну і функціональну визначеність лише у структурі цілісного регуляторного процесу.
Успішність у різних видах практичної діяльності забезпечується сформованістю цілісної системи саморегуляції, а будь-яка функціональна недостатність її
компонента істотно обмежує ефективність діяльності.
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Модель системи усвідомленого саморегулювання О. О. Конопкіна знайшла
свій розвиток у дослідженнях особистісного рівня саморегуляції Ю. О. Миславського, Е. А. Грибеннікової, Л. Ф. Алексєєвої. Особистісний підхід ґрунтується на положенні про те, що особливості проявів особистості можуть бути
пояснені особливостями її системи саморегуляції.
Розвиток особистості, за Ю. О. Миславським, виступає, як процес саморегуляції особистості через зміну, вдосконалення її структурних компонентів
та їх функціональних відносин15. Е. А. Грибеннікова уявляє процес особистісної саморегуляції як спіралеподібний ланцюжок, що динамічно розвивається
в напрямку від суб’єктивного образу бажаного до результату, причому кожен
виток цієї спіралі спрямований на реалізацію центральної потреби — потреби
бути особистістю16. Таким чином, згідно особистісного підходу, саморегуляція
є основним механізмом забезпечення стійкості особистості і, в той же час, забезпечує прогресивні зміни цілей, цінностей, ідеалів особистості, її індивідуальності, поведінки.
В. І. Моросанова17 розрізняє поняття «суб’єкт» і «особистість», вважаючи,
що суб’єктні змінні формують внутрішній світ і поведінку з боку регуляції способів досягнення цілей суб’єктивної активності, а особистісні — з боку змісту
цілей цієї активності. В. І. Моросанова досліджувала також індивідуальні стилі
саморегуляції, розуміючи їх як стійкі індивідуальні особливості довільної саморегуляції людини, що виявлються у поведінці і практичній діяльності.
Згідно діяльнісного підходу, саморегуляція розглядається як активність
особистості, що забезпечує досягнення результату діяльності, а її засоби і способи — це освоєні суб’єктом вміння враховувати значущі зовнішні і внутрішні
умови діяльності. Представники діяльнісного підходу (наприклад, Л. Г. Дика18)
пропонують розглядати саморегуляцію з двох позицій: з одного боку, у звичайних умовах психологічна саморегуляція безпосередньо входить у процес діяльності (професійної, навчальної), може відбуватись автоматично, на неусвідомлюваному рівні; з другого боку, у складних або екстремальних ситуаціях, коли
необхідність регуляції суттєво зростає, психічна саморегуляція може переходити на усвідомлюваний рівень і за певних умов розгортатись у самостійну специфічну діяльність з усіма властивими їй компонентами. Таким чином, саморегуляція може або поєднуватись, або чергуватися в часі з поточною діяльністю,
забезпечуючи необхідний енергетичний і психологічний рівень її виконання.
Подальший огляд концептуальних підходів до досліджуваної проблеми показав, що у теоретико-методологічному плані роботи з проблеми саморегуляції
можна також розподілити за трьома основними напрямками: структурний (до15
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слідження саморегуляції як цілісної системи у багатогранності її внутрішньоособистісних зв’язків), функціональний (вивчення рівневої організації і поліфункціональності регулятивної системи особистості) та онтогенетичний (дослідження детермінант і динамічних особливостей процесу саморегуляції). На наш погляд, вивчення мотиваційно-смислової регуляції особистості потребує також
багатостороннього розгляду, тобто мають вивчатись і структурні складові, і
рівні функціонування, і детермінанти та динамічні особливості регулятивних
процесів.
Аналіз наукової літератури показав, що у структурному аспекті процеси
саморегуляції особистості розглядаються як такі, що мають багаторівневу організацію, які формуються поетапно та досягають певних рівнів розвитку. Так,
в основі саморегуляції лежать імпульсивні, мимовільні процеси, що за своєю
природою є рефлекторними (П. К. Анохін, М. О. Берштейн). За ними слідують
довільні процеси, що формуються в онтогенезі й пов’язані з розвитком усвідомлення особистістю потреби і можливості регулювання власної активності
за допомогою мовленнєвого опосередкування (Л. С. Виготський, В. І. Селіванов). Подальше ускладнення й функціональна варіативність, налаштованість
саморегуляції людини пов’язна з переходом вольових процесів на особистісний рівень довільної регуляції. Її принциповою відмінністю від попереднього
рівня є поява й функціонування внутрішньої детермінації регулятивних процесів, що пов’язана з процесами смислоутворення (Л. М. Веккер, В. А. Іванніков).
Переважна більшість вчених розглядає появу цих рівнів регуляції як перебудову безпосередніх процесів на опосередковані, імпульсивних — у довільні,
неусвідомлюваних — у свідомі (М. І. Бобнєва, Л. І. Божович, Л. С. Виготський,
О. М. Леонтьєв, О. Р. Лурія, К. В. Шорохова). При цьому змінюються психологічні механізми саморегуляції, що забезпечують все більшу усвідомленість та
опосередкованість дій.
Прикладом структурного підходу до досліджуваної проблеми може бути
класифікація рівнів психічної саморегуляції особистості, запропонована відомим психофізіологом Л. П. Гримаком19, який розрізняє:
1) інформаційно-енергетичний (забезпечує необхідний ступінь енергетичної мобілізації фізіологічних систем для оптимального функціонування
психіки);
2) емоційно-вольовий (комплекс властивостей, особливостей і можливостей людини, що реалізуються за допомогою вольових процесів (поведінка самовладання))20;
3) мотиваційний (регуляція передбачає узгодження дій людини з її певними внутрішніми спонуканнями, цілями та прагненнями);
4) індивідуально-особистісний (актуалізується у ситуаціях, коли для їх конструктивного вирішення необхідними є трансформація не обставин життя,
а себе, системи сособистісних цінностей, ідеалів, установок та ін.).
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Як бачимо, вчений описуючи ці рівні, розглядає їх по мірі ускладення механізмів, наростання довільності й осмисленості, задіяності ціннісних, мотиваційно-смислових структур у процесах психічної саморегуляції.
Найбільш вдало, на наш погляд етапи (види) становлення саморегуляції
особистості, та сутність її мотиваційно-смислового рівня описані відомим вітчизняним психологом С. Д. Максименком21. Він пропонує розрізняти три послідовні етапи:
– базальна емоційна саморегуляція;
– вольова саморегуляція;
– смислова, ціннісна саморегуляція.
Базальні емоційно-регулятивні механізми є найбільш ранніми за походженням несвідомими механізмами, що забезпечують збалансованість психологічних процесів, стабільність внутрішнього світу і психологічний комфорт. Вони
не зникають, а продовжують діяти протягом усього життя людини, навіть при
появі більш складних форм саморегуляції. До цього рівня саморегуляції людини відносять різні види психологічного захисту. Наприклад, якщо педагог має
справу з ситуацією, яка його не влаштовує, або ж він не знає як її вирішити, може
спрацювати такий психологічний механізм як уникання, витіснення з зони усвідомлення неприємної події. На цьому рівні саморегуляції ні мотиви, ні смисли
поведінки не представлені у самосвідомості людини — вони є детермінованими
природженими охоронними функціями психіки. В буквальному розумінні цей
рівень регуляції не може бути віднесеним до саморегуляції, оскільки відбувається поза свідомим управлінням суб’єктом своєї емоційної та поведінкової сфери
і є організмічним.
Здатність до вольової саморегуляції формується у людини пізніше, під
впливом виховання та навчання. Цей вид саморегуляції стає необхідним у тих
випадках, коли перед особистістю постає вибір між різними мотивами, у більш
складних життєвих ситуаціях. Боротьба мотивів та вибір одного з них — складний, напружений, емоційно насичений процес вольової дії. При цьому, обираючи одну з двох або декількох альтернатив, особистість одночасно відмовляється
від іншої, відкинутої можливості, це вибір «або це — або інше».
Проте існує ще один, більш досконалий вид саморегуляції, за якого такий
конфлікт мотивів трансформується у принципово інший процес. В основі мотиваційно-смислової саморегуляції лежить особливий вид активності — переживання (проживання), що супроводжується породженням нових життєвих
смислів. Людина за допомогою усвідомлення й переживання ніби виходить
за межі наявної ситуації, розширює її бачення, виявляє нові контексти та знаходить нові, додаткові смисли власних вчинків. Результатом такої специфічної активності зі смислопородження є не пригнічення конфлікту (як на рівні
базальної емоційної саморегуляції), не загострення конфлікту різних мотивів
й вибір одного з них (як у вольовій саморегуляції), а гармонізація сфери по21
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треб та інтенцій, зняття їх суперечливості через відкриття нового смислу дій22.
Б. В. Зейгарник влучно описала цей механізм як «рефлексивне відчуження негативного смислу і включення дії в більш широкий смисловий контекст»23.
Отже, ціннісно-смислова саморегуляція, на думку С. Д. Максименка, є
більш пізнім і вищим рівнем організації регуляторних психічних процесів. Він
якісно відрізняється від попередніх рівнів ступенем усвідомлення, насиченістю переживаннями, що беруть участь у породженні нових особистісних смислів дій, рефлексивним виходом за межі наявної ситуації, піднесенням до сфери
надособистісного, духовного, інколи екзистенційного.
Спираючись на теоретико-методологічний аналіз у структурному аспекті,
можна зробити наступний висновок: подальше дослідження проблеми мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників має включати вивчення свідомості і самосвідомості суб’єкта праці, його переживань у проблемних
професійних ситуаціях, що стосуються мотиваційного вибору та характеристик самого цього вибору, психологічних механізмів ідентифікації, рефлексії,
децентрації, трансценденції, усвідомлення буттєвої єдності24, що допомагають
знаходити нові смисли вчинків та ресурси для розрішення суперечностей розвитку.
Регулятивна сфера особистості вивчається також у функціональному аспекті, що включає: мотиваційний підхід — породження та ініціація довільної активності (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова, Л. І. Божович, Л. М. Веккер,
В. А. Іванніков, О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, Н. І. Рейнвальд, С. Л. Рубінштейн,
П. В. Симонов, Д. М. Узнадзе, Г. І. Челпанов, Т. Гоббс, Е. Десі, У. Джемс, Р. Райан,
Х. Хекхаузен й ін.); підхід «свободи вибору» — здійснення свідомого вибору
цілей і мотивів (К. О. Абульханова-Славська, Л. С. Виготський, В. К. Вілюнас,
О. Р. Лурія, А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, В. Франкл, Е. Фромм); регулятивний
підхід — поведінка самовладання (М. Я. Басов, О. О. Конопкін, К. М. Корнілов,
В. І. Моросанова, В. І. Селіванов, Б. М. Смирнов, А. Бандура, Дж. Роттер, Р. Дж.
Стернберг, Д. Фарес); підхід до регуляції як самоактивності та вольового самоуправління — усвідомлений самосуб’єктний вплив на довільну активність
(М. Й. Боришевський, О. І. Висоцький, Є. П. Ільїн, В. К. Калін, Г. С. Нікіфоров,
Є. Д. Хомська, М. Брихцин, А. Косаківський).
У наукових роботах за цим напрямком саморегуляція тісно пов’язується з
мотиваційною сферою особистості. В цілому, здатність довільного керування
власною мотиваційною сферою розглядається багатьма дослідниками в якості
однієї з найважливіших характеристик людини, як показник гармонії і зрілості
особистості.
Мотивація не є рівномірним процесом, який від початку до кінця пронизує
поведінку індивіда. Мотивація формується на основі тих різнорідних процесів,
які здійснюють функцію саморегуляції на окремих фазах поведінки. Від моти22
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вації залежить, як і в якому напрямку будуть використовуватися різноманітні
функціональні здібності. Мотивацією пояснюється вибір між різними можливими діями, між варіантами сприйняття і змістом мислення, мотивація суттєво
впливає на інтенсивність дій та наполегливість у досягненні результатів.
Мотив не існує ізольованого від всього психічного, він завжди є включеним
у процеси діяльності суб’єкта. Мотив виступає у подвійній ролі: з одного боку,
він є спонукою до дії, з другого — відображає у свідомості людини об’єктивні
рушійні сили її поведінки. Нижче відображені зв’язки потребово-мотиваційної
сфери і компонентів діяльності. По мірі конкретизації потреби з урахуванням
об’єктивних умов та вибору засобів її задоволення відбувається конкретизація
цілей і задач, що в подальшому об’єктивуються на рівні дій та операцій.
Потреба
Мотив
Мета
Задача

————————————————
————————————————
————————————————
————————————————

Активність
Діяльність
Дія
Операція

Вказані відношення між діяльністю і дією, між мотивами і метою знаходять своє вираження у психіці людини і відтворюються у внутрішній будові її
свідомості. За словами О. М. Леонтьєва, зміна мотиву змінює не значення мети
та дії, а їхній смисл для людини. Це означає, що найбільш важливі колізії особистості розгортаються у площині відношень між мотивами, а не обмежуються
окремо взятою діяльністю. В розумінні С. Д. Смирнова, мотив «у дійсності це
сплав різноманітних мотивів різного ієрархічного рівня, і тому мотив діючий
є таким же індивідуальним і неповторним, як сама діяльність. У зв’язку з цим
вважається більш справедливим говорити не про полімотивований характер
будь-якої діяльності, а про складний, ієрархічно організований мотив, що народив дану діяльність і водночас народився в ній»25.
Поступове ускладнення ієрархії мотивації та її зв’язків з діяльністю, розвиток і розширення кола діяльностей неминуче приводить до зв’язування їх
у вузли, а звідси і до утворення нового рівня свідомості — свідомості особистості. Таким чином, в активності суб’єкта через структурування ієрархічних
відношень діяльностей і відображення цих процесів у свідомості, розвиваються більш складні форми саморегуляції поведінки.
Сама особистість є вищою інтегруючою інстанцією, що керує психічними
процесами. Особистість, за словами О. В. Шорохової, «виступає не як детектор
зовнішніх впливів, а як сила, що виконує активну роль у перетворенні зовнішнього світу»26. Саме мотиви особистості і ті потреби, які за ними стоять, надають внутрішньої сили й енергетики активності людини в цілому. При цьому
мотиви охоплюють собою всі структурні утворення особистості. Якщо взяти
за методологічну основу аналізу тривимірну структуру особистості, обґрунто25
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вану В. В. Рибалкою27, то на прикладі педагогічної професії можна визначити,
що процеси мотиваційно-смислової саморегуляції діяльності вчителя можуть
бути спрямованими:
1) за соціально-психолого-індивідуальним виміром на такі структурні складові особистості, як: здатність до педагогічного спілкування, спрямованість
особистості вчителя (ідеали, цінності, смисли), його характер, професійну самосвідомість, особистісний та безпосередньо педагогічний досвід (освіченість,
компетентність), професійне мислення, психофізіологічні властивості суб’єкта
педагогічної праці;
2) за діяльнісним виміром — на структурні компоненти професійної діяльності педагога (потребово-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеутворю-ючий, операціонально-результативний та емоційно-почуттєвий);
3) за віковим виміром на динаміку мотивів та смислів професійної діяльності педагога на різних етапах його професійного розвитку, на характер саморегуляції особистості з позиції часу, на особливості каузально-атрибутивних
зв’язків тощо.
Таким чином, мотив відображає стан цілісної структури особистості, він
враховує «інтереси» усіх її систем і є регулятором самих спонук. Для мотиваційно-смислової саморегуляції особистості також характерна опосередкованість дій змістами свідомості і самосвідомості. Так, ситуаційні мотиви виникають у взаємодії предмета актуальної потреби та активності, що спонукає до дії
в напрямку задоволення цієї потреби. Стійкі мотиваційні утворення, які при
мотиваційно-смисловій саморегуляції задіяні найбільше, виникають у процесах взаємодії смислових особистісних утворень і сфери свідомості та самосвідомості особистості (див. рис. 1).
Ситуаційні мотиваційні утворення
Предмет
потреби
Смислове
утворення

Мотив

Спонукання
до дії
Свідомість

Стійкі мотиваційні утворення
Рис. 1. Зв’язки мотивів зі структурами свідомості особистості

О. М. Леонтьєв виділив дві основні функції мотивів: спонукання і смислоутворення. Одні мотиви, спонукаючи діяльність, надають їй особистісного
смислу. Інші, виконуючи роль спонукальних чинників — часом гостро емоційних, афективних, позбавлені смислотвірних функції; такі мотиви О. М. Леонтьєв називав «мотивами-стимулами». Розподіл функцій смислоутворення і
спонукання між мотивами однієї і тієї ж діяльності дозволяє зрозуміти головні
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відносини, що характеризують мотиваційну сферу особистості, — ієрархію
мотивів. Отже, у діяльності одночасно функціонує певна ієрархія мотивів, при
цьому мотиви, що виконують функцію смислоутворення завжди знаходяться
на більш високому місці, вони становлять собою провідний мотив особистості. Саме в цій його смислотворчій функції, мотив, який дуже тісно пов’язаний
із свідомістю, виступає як смислове утворення. Процес смислоутворення, яке
здійснює суб’єкт через упорядкування власних мотивів за значущістю, охоплює як зв’язки «всередині себе» (потреби, мотиви, цілі, способи дій, результат
тощо), так і різні зовнішні чинники та умови життя і діяльності людини.
Функціональний аспект вивчення саморегуляції особистості виявляється
також у здатності особистості здійснити вибір між мотивами, що відповідно
впливає й на визначення подальших цілей і дій, незалежно від зовнішніх умов
і впливу соціального оточення. Такий мотиваційний вибір, що є змістовносмисловим ценром саморегуляції мотиваційних процесів, супроводжується
сильними переживаннями, оскільки сама необхідність свідомого вибору між
альтернативами з’являється тоді, коли їх значущість, бажаність і сила є близькими. Поза цими психологічними умовами боротьба мотивів не сягає рівня
особистісного вибору, оскільки в більш простому випадку людина досить вільно і без драматичних переживань серед декількох варіантів дії обирає більш
привабливий.
Процес мотиваційного вибору завжди потребує актуалізації особистісних
цінностей, смислів, що допомагає внутрішньо оцінити питому вагу, значущість
кожного мотиву для особистості. Цей аспект саморегуляції може бути віднесеним до найбільш складно організованих регуляторних процесів індивіда (особистісної, ціннісно-смислової регуляції), і має бути забезпеченим достатнім рівнем сформованості системи особистісних (у трудовій сфері — професійних)
цінностей, психологічних механізмів децентрації, рефлексії, ідентифікації,
трансценденції, буттєвої єдності.
Функціональний аспект саморегуляції стосується також регулюючої, виконавської і контролюючої функцій з боку суб’єкта діяльності щодо перебігу довільної активності. О. О. Конопкін визначає це як ще один рівень саморегуляції
людини — операціонально-технічний, який забезпечує свідому організацію і
корекцію дій суб’єкта. Дієвість таких контрольно-регулятивних функцій у професійній сфері пов’язують у першу чергу зі зрілістю форм вольового контролю, а також розвиненістю професійної рефлексії, гнучкістю та креативністю
професійного мислення тощо (М. Я. Басов, М. Й. Боришевський, О. О. Конопкін, К. М. Корнілов, В. І. Моросанова, В. І. Селіванов, Б. М. Смирнов та ін.).
Останній аспект вивчення регуляції з позицій функціонального підходу
пов’язаний з пошуком істинних внутрішніх детермінант свідомого самосуб’єктного впливу особистості на діяльність — самоуправління, самоактивність, самомотивація та ін. Індивідуальні особливості діяльності зумовлюються рівнем
функціональної сформованості, динамікою і змістом тих процесів саморегуляції, що здійснюються суб’єктом активності (М. Й. Боришевський, Є. П. Ільїн,
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В. К. Котирло, О. О. Конопкін, Н. Ф. Круглова, В. І. Моросанова, Г. С. Нікіфоров,
Ю. О. Миславський, О. О. Обознов, О. К. Осницький, С. П. Тищенко). Однак,
попри значну кількість наукових праць з проблеми довільної регуляції, проблема свідомої саморегуляції дорослих залишається недостатньо вивченою.
Зокрема, поза увагою дослідників залишилися питання, пов’язані з розглядом
особливостей саморегуляції довільної активності у педагогічних працівників
на різних етапах професійного життя, особливості їх мотиваційно-смислової
регуляції на різних стадіях виконання педагогічної дії, у різних типах педагогічних ситуацій тощо.
Ще одним аспектом наукового вивчення процесів саморегуляції довільної
активності є дослідження, що проводяться в онтогенетичному напрямку. У роботах, присвячених цій проблематиці, досліджуються проблеми розвитку довільної поведінки як стадії розвитку волі; дослідження сформованості довільної
регуляції на ранніх етапах онтогенезу; визначення рівня розвитку системи саморегуляції та її окремих компонентів на різних етапах онтогенезу (Є. М. Баканов,
М. Й. Боришевський, С. В. Велієва, Л. В. Долинська, Л. О. Кожаріна, О. М. Корніяка, В. К. Котирло, Н. Ф. Круглова, C. Є. Кулачківська, О. І. Кульчицька,
Я. З. Неверович, В. Г. Нечаєва, О. К. Осницький, О. О. Прохоров, О. О. Смирнова, С. П. Тищенко, Т. І. Шульга, Е. Маккобі, Дж. Флейвелл та ін.).
У численних роботах за цим напрямком досить вивченими є питання розвитку довільної поведінки особистості на ранніх етапах життя, між тим дослідження етапів дорослого віку залишаються нечисленими, охоплюють ті аспекти регуляції, що більше стосуються операціонально-технічного рівня. Тому
існує потреба продовження досліджень вищих мотиваційно-смислових рівнів
саморегуляції професійної діяльності дорослих для з’ясування їх змістів, механізмів, оптимальних психологічних умов для розкриття особистісного, творчого, духовного потенціалу суб’єкта праці.
Як вже відомо, людина вибудовує свою мотивацію, співвідносячи власні функціонально-енергетичні можливості зі змістовно-смисловими установками, системою цінностей, з необхідністю узгодження вимог соціальних із моральними та
духовними, зовнішнього плану з внутрішнім. Саморегуляція є найважливішим
інструментом ідентифікації з іншими людьми, засобом гармонізації самої особистості і гуманізації сфери її стосунків, джерелом безперервного самотворення,
включаючи потребово-мотиваційну сферу. Зумовлюють, енергетично насичують саморегуляцію зміст ціннісних орієнтацій людини, загальна спрямованість
її особистості.
Ґрунтуючись на аналізі теоретико-методологічних основ вивчення обраної
проблеми, мотиваційно-смислову саморегуляцію можна визначити як процес
свідомого вибору між різними можливими діями, позиціями, смислами з урахуванням взаємодії потреб, ціннісних орієнтацій, інтересів; подолання ситуативної амбівалентності спонукальної сфери, «пошук» спонукань із більшою
імперативною силою, об’єднання потенційних і актуальних спонук. Мотиваційно-смислова саморегуляція у професійній сфері може здійснюватись як
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на рівні вольової поведінки, що спрямована на подолання внутрішніх перешкод на шляху до мети, так і на рівні специфічного процесу переживання і
вчинку, що спрямовані на гармонізацію спонукальної сфери, подолання внутрішніх конфліктів і суперечностей на основі свідомої перебудови та породження
нових смислів діяльності.
Для кожної особистості пошук смислу є індивідуальним процесом, що супроводжується специфічними переживаннями. Він може бути спрямованим
на індивідуалістичні потреби особистості та їх задоволення, а може розгортатись у бік осягнення реальності, пошуку істини, прагнення до ствердження моральних цінностей, творчості і вищих духовних цінностей добра, краси,
віри, надії, любові, свободи, відповідальності, самореалізації. Результат досягнення вищих рівнів саморегуляції й самореалізації, на яку вона спрямована,
супроводжується вершинними (вищого Я, сенсу життя, єдності й гармонії зі
світом, трансцендентності) та глибинними (осягнення власної індивідуальності, глибин свого внутрішнього світу, відчуття самототожності) духовними
переживаннями. Такі вищі рівні мотиваційно-смислової саморегуляції ведуть
особистість до гармонійної взаємодії зі світом, максимальної самоефективності, ненасильницького стилю спілкування та саморозвитку, гуманістичної, толерантної поведінки, духовних вчинків, служіння як стилю життя.
Мотиваційна саморегуляція є насамперед під’єднанням конкретного мотиву дії до всієї спонукальної сфери людини і породження дієвого особистісного смислу. Смисловий рівень саморегуляції не має готових алгоритмів дії, він
задає тільки загальні принципи, які в різних ситуаціях можуть реалізуватися
різними зовні та єдиними за ціннісною спрямованістю діями та вчинками. Критерії оцінювання суб’єктом своєї поведінки та діяльності за умови ефективної
мотиваційно-смислової саморегуляції торкаються не тільки доцільності, прагматичності дій, але й порівнюються зі шкалою морально-смислової значущості, відповідності духовному ідеалу.
Підсумовуючи аналіз стану вирішення проблеми саморегуляції у сучасній психології, можна зробити висновок, що предмет її вивчення перебуває
у досить широкому діапазоні: від дослідження саморегуляції функціональних
станів до особистісних характеристик саморегуляції довільної активності; від
розкриття структури усвідомленої саморегуляції, її загальних і вікових закономірностей до з’ясування індивідуального стилю саморегуляції. Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць з проблеми довільної регуляції і
власне робіт, присвячених її мотиваційно-смисловим детермінантам, проблема
залишається актуальною для подальшого вивчення. Оскільки предметом нашого дослідження є розкриття змісту, механізмів та специфіки мотиваційносмислової саморегуляції педагогічних працівників, спираючись на результати
здійсненого теоретичного пошуку, вважаємо за необхідне надалі розглянути
такі змістовно-функціональні детермінанти саморегуляції педагогів, як: а) особистісні та професійні ідеали, цінності, смисли педагога, що визначають змісти регулятивного процесу — когнітивна складова; б) рефлексивні механізми
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професійної саморегуляції, як такі, що забезпечують адекватні зв’язки між зовнішнім та внутрішнім світом особистості у регуляторних процесах — функціонально-інтелектуальна складова; в) переживання особистості у професійній
діяльності як специфічна форма смислопородження, що забезпечує функціонування вищих рівнів саморегуляції афективна складова; г) характер активності
особистості у практичній площині, як показник ефективності мотиваційносмислової саморегуляції у специфічних умовах конкретної професійної діяльності — діяльнісно-результативна складова.

1.3.

Духовно-аксіологічні, афективні, рефлексивні та
діяльнісно-результативні складові мотиваційносмислової саморегуляції педагогічних працівників

У попередньому підрозділі було визначено, що вивчення процесу мотиваційно-смислової саморегуляції суб’єкта педагогічної праці має включати декілька
змістовно-смислових компонентів, а саме: когнітивну складову (особистісні та
професійні ідеали, цінності, смисли педагога); функціонально-інтелектуальну
складову (рефлексивні механізми професійної свідомості); афективну складову
(сфера переживань і їх регуляторна роль у процесах смислопородження); діяльнісно-результативну складову (успішність, завершеність акту саморегуляції).
Педагогічна діяльність є ефективною тільки в умовах діалогу, спільної діяльності з учнем. До того ж за стилем ця взаємодія дорослого і дитини має
вибудовуватись не як директивний, а як фасилітативний вплив на вихованця,
що підтримує відповідні індивідуальній природі дитини особистісні зміни.
Цей ступінь складності професійної діяльності педагога ставить високі вимоги
до регуляторної системи особистості. Вчитель та вихователь має усвідомлювати, емоційно відчувати, регулювати свої власні спонукання, думки, переживання, дії, одночасно він має адекватно відображати потреби, намагання, стани,
дії партнера, а також розуміти, наділяти смислом, проектувати, обирати засоби
й практично реалізовувати й контролювати спільну діяльність. Ця реальність
задає багатосторонність подальшого аналізу мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників, тобто з позиції Я педагога, з позиції розуміння
ним Я дитини та з позиції їх взаємодії, що має вибудовуватись на принципах
суб’єкт-суб’єктних стосунків, конструктивногопедагогічного діалогу.

1.3.1. Духовно-орієнтовані педагогічні ідеали та цінності як
змістовні детермінанти мотиваційно-смислової саморегуляції
професійної діяльності педагога
У наш час поступово формується новий погляд на психологію дитинства,
що полягає у подоланні традиційних стереотипів у відносинах між дорослим
і дитиною і ствердженні гуманістичної парадигми, яка є центрованою на світі дитинства, на створенні нових, відповідних цій парадигмі принципів, ідей,
концепцій, гіпотез і методів. Така нова парадигма освітнього процесу може
бути втілена у практику тільки тоді, коли відбудеться необхідна трансформація
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уявлень, переконань, цінностей, ідеалів самих педагогів у бік їх моральності,
гуманності, духовності.
Розглянемо перший із компонентів мотиваційно-смислової саморегуляції,
що є невід’ємною частиною психологічної професійної культури педагога —
ідеали, цінності та переконання вчителя. У повній відповідності з пануючим
зараз у суспільній свідомості технократичним мисленням прийнято вважати:
учитель вчить тому, що він краще за дитину щось знає і вміє, отже, вчитель тим
кращий, чим більше обсяг наявних у нього знань, умінь і навичок. Цей очевидний на перший погляд висновок, по суті, є помилковим, інакше кращими
вчителями слід було б вважати енциклопедії, комп’ютерні банки даних, різного
роду самовчителі та посібники. Що ж окрім знань, умінь і навичок необхідно
мати людині, щоб бути вчителем?
Може здатися, що на це питання легко відповісти, назвавши доброту, вимогливість, такт, організованість і ще безліч інших професійно значущих якостей.
Проте всі ці якості особистості вчителя самі по собі ще нічого не визначають:
добрі, вимогливі, тактовні, організовані люди можуть бути дуже різними вчителями. Особистість вчителя (втім, як і особистість будь-якої іншої людини)
визначається не обсягом його знань, умінь і навичок, і не тими чи іншими окремими якостями особистості, а тим, що можна назвати її цінностями, ідеалами,
переконаннями.
Кожен з нас у своєму житті мав справу з кількома десятками вихователів,
вчителів, викладачів. Наші відносини з ними складалися по-різному. Деяких з
них ми пам’ятаємо, когось вже забули. Якщо згадати, хто зі шкільних наставників насправді у кращий бік вплинув на наш розвиток, залишив слід у нашій
душі, то на подив багатьох виявиться, що це були не ті, хто був енциклопедично
освічений або просто був хорошою людиною. Назавжди ми бережемо пам’ять
про тих педагогів, які мали сильні переконання і були як особистості найбільш
відкриті учням. Такі вчителі були взірцями й каталізаторами захопленого процесу пізнання, особистісного зростання учнів, духовного життя. Отже, психологічна культура переконань — якість, що відрізняє справжнього вчителя від
інструктора, репетитора, урокодавця.
Переконання — це тверді, усвідомлені й осмислені вірування, які виконують роль життєвого орієнтира для людини. Переконання є відображанням ідеалів особистості, її системи цінностей, смислів, життєвої позиції, що у свою
чергу формуються на основі її світогляду, морально-політичних поглядів.
Розглянемо далі такі регуляторні складові професійної свідомості вчителя як
педагогічні ідеали, його професійні цінності та смисли педагогічної взаємодії, оскільки вони лежать в основі мотиваційних виборів, визначають процеси
смислотворення, що відбуваються при розгортанні процесу мотиваційно-смислової саморегуляції професійної діяльності вчителя.
Ідеал — це образ, яким керується особистість у сьогоденні і який визначає
напрям і план її саморозвитку. Цей процес супроводжується переживаннями
(подиву, захвату, замилування) і мотивує людину працювати над собою, щоб
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наблизитися до ідеалу. Однак регуляторний вплив ідеалу на діяльність може
бути різним. При першому типі ставлення до ідеалу — споглядально-захопленому — людина обмежується замилуванням ідеальним і самозвинуваченням,
вважаючи ідеальне недосяжним. У цьому випадку ідеал власне не виконує
конструктивного регуляторного впливу. Він, навпаки, може чинити певний деструктивний вплив на невпевнену в собі й досить пасивну у діях особистість,
що відображається у зниженні її самооцінки, зростанні пасивності, безпорадності, наростанні перфекціонізму, що може з часом взагалі блокувати саморозвиток.
При другому типі ставлення до ідеалу — пристрастно-діяльному — він породжує в людині величезну енергію для перетворення ідеального в реальні риси
власного характеру. Таким чином, регулюючий вплив ідеалів особистості на
життя і професійну діяльність є тоді, коли вони сприймаються людиною як дієвий план життя, як індивідуальний проект саморозвитку. В цьому випадку ідеал
можна розглядати як форму самомотивації, що відображає напрямок особистих
устремлінь, прагнень людини. У якості ідеалу можуть виступати узагальнені норми поведінки, моральні якості, а можуть бути й конкретні люди, як втілення
цих норм та якостей у реальному житті особистості. Найважливіша психологічна особливість професійних ідеалів полягає в тому, що вони не формуються
ззовні, вони завжди обираються (приймаються або відкидаються) особистістю.
Тут вчитель по-справжньому вільний. Будь-якою своєю дією, словом або вчинком вчитель кожного разу (іноді усвідомлено, іноді несвідомо) робить вибір
між трансляцією інформації (формальною педагогічною дією) та явищем духовності (особистісною педагогічною дією).
У діяльності ідеал виконує роль мотиватора і мети, і, як вказано вище, може
виступати прикладом для наслідування. Тому педагогу так важливо усвідомлювати власні професійні ідеали, знати і враховувати у педагогічному контакті ідеали тих, кого він навчає. Свідома регуляція діяльності, її самоконтроль
відбувається і на етапі планування педагогічної дії, і у процесі її реалізації.
Педагогічний ідеал при цьому на початку діяльності набуває конкретики у визначенні мети і плануванні етапів її досягнення, виборі засобів дій тощо. У
процесі виконання педагогічної дії педагог рефлексивно звіряє реальність педагогічного процесу з ідеальною моделлю педагогічної дії, що вже побудована
з опорою на педагогічний ідеал. Кінцевий контроль і оцінка ефективності діяльності здійснюється аналогічно, однак рівень аналізу педагогічної дії може
стосуватись не тільки співставлення реального результату дії з планованим
ідеальним його образом (операціонально-тактичний рівень саморегуляції), але
сягати й оцінки дії у контексті глобальної ідеальної концепції діяльності вчителя, тобто відбувається співвіднесення результату дії з педагогічним ідеалом
(стратегіально-смисловий рівень саморегуляції).
Педагогічний ідеал складається з декількох компонентів: 1) ідеальний образ
самого педагога (яким вчитель хоче бачити себе, його ідеальне Я-професіонал);
2) ідеальний образ дитини (сукупність особистісних якостей, рис, які вчитель
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прагне розвинути в дитині (ідеальне Я дитини як суб’єкта педагогічної взаємодії); 3) ідеальний образ педагогічного процесу (яким вчитель уявляє розвивально-виховну взаємодію з дитиною).
Отже, по-перше, педагог у саморегуляції діяльності спирається на власне
уявлення про ідеального вчителя. В цьому ідеалі у повній мірі відображається
вся його особистість, адже обираючи ті чи інші риси, якості і наділяючи їх
суб’єктивною значущістю, особистість керується власною системою цінностей, уявленнями про себе, самоставленням, своїм життєвим досвідом, який
відображає його систему стосунків з дорослими й дітьми, зі світом загалом.
Однак педагогічний ідеал має відображати й соцільну реальність і відповідати
запитам, очікуванням суспільства від системи освіти. Таким чином, формуючи
бажаний ідеальний образ про себе як про фахівця, педагог має, з одного боку,
спиратись на внутрішній особистісний потенціал як на ресурс індивідуального
професійного розвитку, з другого боку — враховувати, бути чутливим до соціальних процесів, як до умов і до зовнішніх ресурсів цього розвитку.
Які ж саме цінності, якості особистості педагогічного працівника є соціально затребуваними й значущими для забезпечення ефективної педагогічної дії
з вихованцями? Ще К. Д. Ушинський відзначав, що «у вихованні все повинно
ґрунтуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила виливається
тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, як би хитро він не був придуманий, не може
замінити особистість у справі виховання... Тільки особистість може впливати
на розвиток і визначення особистості, тільки характером можна утворити характер»28. Таким чином, слід звернутись до тих цінностей, смислів, переконань
особистості, які характеризують вищі рівні її розвитку. В цьому сенсі доцільно було б звернутись до теорії А. Маслоу29 про самоактуалізацію особистості.
Вчений визначає це поняття як спрямованість особистості «вгору», «безупинна
реалізація потенційних можливостей, здібностей і талантів, як здійснення своєї
місії чи покликання, долі і т.п., як більш повне пізнання і, стало бути, прийняття своєї власної споконвічної природи, як безустанне прагнення до єдності,
інтеграції, або внутрішньої синергії особистості»30. А. Маслоу наводить такий
перелік рис людини, якій властива самоактуалізація:
– вміє займатися своєю справою, яка є улюбленою;
– не піддається зовнішньому впливу: порад не шукає, вказівок не потребує, надає перевагу власним рішення, керуючись власними цілями і цінностями;
– легко змінює свій стиль і тактику, здатна швидко й адекватно реагувати
на ситуацію, що змінюється;
– любить читати, вчитися і різнобічно підвищувати свою кваліфікацію;
28
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– не любить рутини, і як творча особистість між звичним і новим, перспективним, як правило, вибирає нове;
– поводиться в цілому позитивно, доброзичливо відноситься до оточення;
– емоційно відкрита й налаштована на встановлення близьких, довірливих, глибоких відносин з іншими людьми;
– не боїться поводитися природно і невимушено, демонструвати навколишнім свої щирі емоції, не прораховуючи заздалегідь їх наслідків;
– спокійно, із самоприйняттям відноситься до того, що інколи, навіть на
роботі, вона може переживати почуття роздратування, злості і вірить у
свої можливості регулювати ці прояви;
– для неї важливі емоції, почуття і потреби, — вона завжди до них прислуховується, відчуваючи, що їй підходить, а що ні;
– добре бачить і високо цінує свої позитивні якості;
– живе сьогоднішнім днем і моментом, не обтяжується минулим і не готує
себе до майбутнього;
– приймає себе без самоїдства, такою, яка є, поза залежністю від зовнішньої оцінки своїх достоїнств і недоліків, а іноді всупереч останнім.
На наш погляд, всі ці ознаки самоактуалізації людини цілком співвідносяться з ідеальним образом успішного педагога. Так, для дитини привабливим
у вчителеві є його істинний інтерес, захопленість своєю справою, навчальним
предметом, щире включення у педагогічний діалог. Це стає можливим тільки
тоді, коли педагогічна діяльність є внутрішньо мотивованою. Щирість, почуття не можна імітувати, адже наша психіка влаштована так, що вона сприймає,
«зчитує» інформацію у спілкуванні з різних каналів сприйняття, вербальних і
невербальних. Таким чином, одним із напрямків розвитку саморегуляції педагога є його робота над поглибленням внутрішньої мотивації до праці, пошук
засобів самомотивації, знаходження тих напрямків професійного саморозвитку, що викликають натхнення, захоплення, позитивно підкріплюючи цей саморух.
Сам характер педагогічної праці вимагає від вчителя гнучкості поведінки,
оперативності у прийнятті рішень, вияву креативності, творчості. Для педагога
також важливою є постійна робота над підвищенням своєї кваліфікації, освітнього рівня, розвитком своїх талантів, втілення інтересів і поза професійною
сферою. Педагог має бути цікавою особистістю, яка захоплено живе, творчо
реалізує себе у житті і професії.
Чи не найбільш значущою рисою для особистості вчителя, вихователя є характер її самоставлення, рівень самооцінки, в цілому зміст Я-концепції. Висока адекватна самооцінка, позитивне самоставлення лежать в основі емоційної
стійкості людини до критичних оцінок сторонніх; незалежності у її судженнях; здатності приймати самостійні, виважені й відповідальні рішення; вияві
конструктивності у ситуаціях професійних утруднень та невдач; спонтанності
поведінки, вияві справжніх почуттів, думок тощо.
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Суттєво, що через механізми проекції позитивне самоставлення забезпечує
позитивне сприйняття іншої людини, дитини зокрема. Такій особистості властиві переконання, що люди переважно хороші, більшості людей можна довіряти, а жорстокі й егоїстичні вчинки, що роблять люди, не є проявами їх людської
природи, а є захисними реакціями на певні впливи середовища. Ці переконання
дозволяють педагогу, наприклад, з цікавістю досліджувати кожен небажаний
вчинок дитини з наміром дійти істинних його причин, зрозуміти які її потреби були фрустровані, що викликало саме таку поведінку. Позитивне самоставлення педагога таким чином забезпечує доброзичливе, толерантне відношення
до оточуючих, прагнення встановлювати з ними довірливі, глибокі стосунки.
Педагогічний ідеал передбачає й ціннісне ставлення вчителя до своєї емоційної сфери. Причому слід наголосити, що переживання, почуття особистості
є не тільки індикаторами ефективності діяльності та спілкування, вони є одночасно ресурсом самовпливу та інструментом розвиваючого пливу на дитину.
Отже, здатність усвідомлювати свої почуття, керувати ними, знаходити оптимальні форми їх вияву, знати закономірності та прийоми їх використання у педагогічній діяльності є важливим напрямком розвитку саморегуляції вчителя.
Таким чином, вчитель, який розуміє і приймає внутрішній світ своїх учнів
у безцінній манері, веде себе природно і у відповідності зі своїми внутрішніми
переживаннями доброзичливо відноситься до учнів, створює тим самим всі необхідні умови для фасилітації їх осмисленого навчання та особистісного розвитку в цілому. Навпаки, нерозуміння внутрішнього світу своїх учнів, нещирість,
спілкування з позиції рольової маски, демонстрація неповаги або холодності
у відношенні до учнів з боку вчителя, справляє згубний вплив на їх особистісний розвиток.
Всі розглянуті змістовні складові ідеалу педагогічного працівника передбачають наявність у структурі його спрямованості особистості цінностей Добра,
Краси, Істини, гуманістичного ставлення до дитини, вияву до неї педагогічної
любові, поваги до її людської гідності, самоцінності, неповторної індивідуальності. Зрозуміло, що в наведеному аналізі образу ідеального педагога знайшли
відображення найбільш узагальнені змісти соціальних принципів громадського життя, рівня духовного розвитку особистості, стратегічні задачі педагогічної
діяльності. Ідеал, як індивідуальний образ себе у професії, кожна особистість
створює сама, і він має внутрішньо мотивувати її на удосконалення себе, своєї
діяльності, своїх вчинків та емоцій. Регуляторну ефективність ідеального Я педагога можна оцінити за наявністю у його професійній свідомості реалістичного плану або індивідуального проекту професійного саморозвитку, що змістовно пов’язаний з цим ідеалом.
До педагогічного ідеалу входять також уявлення про бажану «модель» вихованця, ідеальну особистість дитини, що визначає цілі педагогічної роботи.
Аналогічно до розгляду ідеалу педагогічного працівника слід зазначити, що
можливим є визначення найбільш загальних ціннісних орієнтирів, що визначають цей ідеал. Така модель ідеалу вихованця може мати тільки «рамочний
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характер», тобто задавати вектори розвитку. По мірі конкретизації у площині педагогічного середовища, такий ідеал має втрачати свою узагальненість і
набувати конкретики на рівні індивідуального «особистісного проекту розвитку» кожної окремої дитини. В основу такого проекту мають бути покладені
унікальні індивідуальні потреби, прагнення, інтереси, здібності, можливості
кожного учня. Педагог може і має стати співтворцем цього проекту, він може
допомогти дитині зрозуміти себе, визначитись щодо своїх потреб, бажань, цілей, сформулювати план саморозвитку й самореалізації.
Мету виховання не можна придумати чи висунути довільно. Вона повинна
відповідати уявленню суспільства про ідеал людської особистості. Ідеал людини завжди був дискусійною темою та історично змінювався. Так, спершу педагог мав готувати дитину до праці та життя у суспільстві, для чого її навчали
трудовим вмінням та прививали норми поведінки. Згодом була висунута ідея
гармонійного розвитку людини, яка набула розквіту у працях педагогів-гуманістів епохи Відродження. Ця концепція спрямовувала навчання та виховання
на різносторонню освіту та розвиток природних задатків людини. При цьому
підготовка до праці почала виступати з часом як чеснота, як невід’ємна частина
освіти. Однак намагання розвивати дитину всебічно призвело до певної нівеляції її індивідуальності, її можливостей та обмежень. У зв’язку з цим у педагогіці формується й набуває сили індивідуальний підхід до кожного вихованця,
який спрямовує вчителів на вивчення неповторної особистості учня і розвиток
його індивідуальності.
Нині в освітніх системах світу відображені всі перелічені ідеї навчання та
виховання молоді з урахування неповторності культурного, історичного, ментального контексту. Проте жодна країна не може похвалитись досить повною їх
реалізацією, а освітні системи різних країн перебувають у постійному уточненні ідеалу вихованця та пошуку психолого-педагогічних засобів його практичного втілення. На сьогодні ідея всебічного розвитку людини була змінена більш
реалістичною орієнтацією системи освіти на становлення гармонійної особистості, що передбачає формування в людині адекватного відношення до себе як
соціальної і біологічної індивідуальності, до життя як вищої цінності, навчання
її здоровому неантагоністичному існуванню в навколишньому соціумі і природному середовищі. В сучасному українському суспільстві актуальною є соціальна орієнтація на розвиток духовності особистості, гуманізм у стосунках
між людьми. Тому в якості соціально обумовлених орієнтирів в основу проектування національного ідеалу вихованця, як кінцевого результату педагогічної
діяльності, можуть бути покладені духовно-особистісні цінності.
Поруч із реальністю матеріальних цінностей, які виступають у своїй об’єктивованій формі, цінності духовні можуть видатися несуттєвими і неіснуючими. Але всі цінності є духовними, навіть матеріальні, тому що саме по собі
поняття «цінність» є людська, соціальна категорія: з її допомогою вимірюються
всі предмети та явища, суспільні та природні. Філософ Платон підкреслював,
що єдність істини, краси і міри — благо, що складає вершину цінностей.
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Педагогічна діяльність завжди спрямована на виробництво духовного
продукту, блага як цінності. До духовних благ відносять знання, досягнення
духовної культури людства, естетичні цінності, моральне добро, зафіксоване
у вчинках людей тощо. До духовних цінностей, на яких вибудовується ідеальна модель розвитку учня, можуть бути включені цінності життя як такого і
цінність унікальності і неповторності власного буття людини, цінність свободи
вибору, цінність людського переживання, творчості, свободи, відповідальності,
причетності до суспільства. Змістовно ідеал вихованця також має відображати
й рівень освіченості, культури людини, її моральність, орієнтацію на дієве творення добра по відношенню до себе, інших людей, світу. Орієнтація педагога
на передачу дитині вищих духовних цінностей повинна давати їй можливість
психологічно «підніматися» над ситуацією, усвідомлювати себе у всіх зв’язках
з соціумом і світом, свідомо планувати й регулювати напрям свого розвитку,
бути хазяїном свого життя.
Механізм становлення особистісних цінностей описаний у поняттях інтеріоризації особистістю соціальних цінностей (О. І. Донцов). Група авторів
(Б. І. Додонов, Е. А. Кюрегян) відзначають, що усвідомлення деякого предмета
як суспільної цінності йде попереду перетворення його в особистісну цінність
як регулятора індивідуальної поведінки. «Переймаючи від оточуючих людей
погляд на щось як на цінність, гідну того, щоб на неї орієнтуватися у своїй поведінці і діяльності, людина може тим самим закладати в собі основи потреби,
якої раніше у неї не було» 31.
Д. О. Леонтьєв дійшов висновку, що незважаючи на різницю понять «потреба» та «цінність», обидва займають схоже місце в регуляції життєдіяльності особистості. Тому він розглядає джерела мотивації в диференціальному і
генетичному аспектах. Д. О. Леонтьєв сформулював припущення про те, що
структура мотивації різних людей характеризується різним співвідношенням
цих груп джерел мотивації. Спектр можливих варіантів їхнього співвідношення було представлено у вигляді логічного континуума.

Рис. 2. Можливі співвідношення між потребами й особистісними цінностями
у структурі спонукань (за Д. О. Леонтьєвим)

Наведений вище рисунок відображає не тільки диференційно-психологічну,
але і генетичну картину. Лівий полюс цього континуума відповідає випадку, коли
джерела мотивації зводяться цілком до потреб при повній відсутності цінностей.
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На ньому знаходяться тварини, новонароджена дитина. Правий полюс — тільки
цінності при повній відсутності потреб — дає, за виразом Д. О. Леонтьєва, образ ангела. У реальності цей полюс недосяжний, на практиці ми маємо людей
із різною питомою вагою потребнісного і ціннісного компонентів у структурі
мотивації. У процесі онтогенетичного розвитку відбувається поступове засвоєння цінностей, що починають тіснити потреби як джерела мотивації. Оскільки
нові цінності засвоюються істотно більш швидкими темпами, ніж нові потреби,
питома вага потреб у структурі мотивації знижується, і між ними відбувається
перерозподіл функцій на користь цінностей. Цей рух позначений на рисунку переривчастою стрілкою. Реальний розвиток завжди є процесом засвоєння цінностей соціальних спільнот і їх трансформацією в особистісні цінності. Цей процес
ґрунтується на двох сторонах єдиного процесу розвитку: інтеріоризації, як руху
від цінностей соціальних груп (соціальне, зовнішнє) до особистісних цінностей
(соціальне, внутрішнє) та соціалізації як руху від структури індивідуальної мотивації, заснованої винятково на потребах (внутрішнє, біологічне) до структури,
у якій головну роль відіграють цінності (внутрішнє, соціальне).
Уточнюючи загальну логіку динаміки зростання ролі ціннісної регуляції
у процесі онтогенезу особистості, Д. О. Леонтьєв також робить низку суттєвих
доповнень. По-перше, не всі соціальні цінності, навіть усвідомлені і визнані
індивідом, реально асимілюються ним і стають його особистісними цінностями. Необхідною умовою цієї трансформації є практичне включення суб’єкта
в колективну діяльність, спрямовану на реалізацію відповідної цінності. Подруге, Е. А. Арутюнян відзначає, що проміжною ланкою, яка опосередковує
цей процес, виступає система цінностей референтної для індивіда малої групи.
Існує припущення, що засвоєння цінностей великих соціальних груп і спільнот
завжди опосередковано цінностями малих референтних для індивіда груп, що
можуть виступати як каталізатором, так і бар’єром до засвоєння загальнолюдських цінностей. Особистісні цінності виступають як внутрішні носії соціальної регуляції, укорінені у структурі особистості.
Таким чином, фокусом мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних
працівників у напрямку втілення духовно-орієнтованого ідеалу вихованця мають
стати: усвідомлення власної системи цінностей та її розвиток у напрямку духовності; розвиток психологічних навичок вивчення ціннісної сфери особистості
дитини, учнівського колективу та опанування засобами фасилітативного впливу на них з метою залучення до спільної діяльності, у процесі якої є потенційна
можливість розвитку ціннісного ставлення до світу, що ґрунтується на духовно-особистісних цінностях.
Ще одним регулятором професійної діяльності педагогічних працівників є
ідеальні уявлення суб’єкта праці про зміст, форми й засоби педагогічної взаємодії з дитиною.
Як стверджує К. Роджерс32, аналізуючи практичний досвід гуманістичного
навчання в різних навчальних контекстах, різноманіття педагогічного досвіду
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вчителів неминуче приходить до ідеї фасилітації учбової діяльності учня. При
цьому використовується не якийсь єдиний метод чи однакова для всіх педагогічна технологія, а сукупність цінностей, особлива педагогічна філософія,
що нерозривно пов’язана з особистісним способом буття людини. На думку
К. Роджерса, до цієї системи цінностей входять переконання у гідності кожної
людини, у значущості для кожної особистості можливості вільного вибору і
відповідальності за його наслідки, у радості навчання як творчості. Крім того,
К. Роджерс вказує на необхідність для педагога відмовитись від «фасадів» претензійності, захищеності, лицемірства, залежності від будь-яких зовнішніх по
відношенню до Я імперативів, чужих очікувань та стверджувати у професійному житті позитивне оцінювання і прийняття власного Я, своїх почуттів і переживань, відкритість зовнішньому і внутрішньому досвіду. Отже, коли мова йде
про здатність педагога до мотиваційно-смислової саморегуляції, розуміється,
що педагог має вбачати смисл у саморозвитку спонтанності, чесності, довіри до дитини, інших людей, готовності зустрітися з будь-якими професійними
труднощами і при цьому уникнути внутрішньої драматизації, а сприймати їх
стійко і наділяти ціннісним потенціалом подальшого розвитку.
На основі гуманістичної системи цінностей К. Роджерсом пропонуються
такі принципи розбудови педагогічної взаємодії: 1. Із самого початку і протягом усього навчального процесу вчитель повинен демонструвати дітям свою
довіру до них; 2. Він повинен допомагати учням у формулюванні та уточненні
цілей і завдань, що стоять як перед групами, так і перед кожним учнем окремо;
3. Він повинен завжди виходити з того, що в учнів є внутрішня мотивація до навчання; 4. Він повинен виступати для учнів джерелом різноманітного досвіду,
до якого завжди можна звернутися за допомогою, зіткнувшись з труднощами
у вирішенні тієї чи іншої задачі; 5. Важливо, щоб у такій ролі він виступав для
кожного учня; 6. Він повинен розвивати в собі здатність відчувати емоційний
настрій групи і розуміти його; 7. Він повинен бути активним учасником групової взаємодії; 8. Він повинен відкрито виражати у групі свої почуття; 9. Він
повинен прагнути до досягнення емпатії, що дозволяє розуміти почуття і переживання кожного; 10. Нарешті, він повинен добре знати себе.
Аналіз проблеми цінностей наштовхує К. Роджерса до чотирьох припущень: 1) властивий людині ціннісний процес як частина його життя має організмічну основу, базується на довірі людини до мудрості цілісного Я (організму
як єдності всіх усвідомлюваних і неусвідомлюваних процесів), а не якоїсь його
частини (свідомості, інтелекту і т. п.); 2) ефективність цього процесу пропорційна відкритості людини своєму внутрішньому досвіду; 3) чим більше відкритість людей їх внутрішньому досвіду, тим більшою є спільність їх цінностей;
4) загальні для людей цінності гуманістичні й конструктивні за своєю природою, вони пов’язані з удосконаленням людини і суспільства, з виживанням і
подальшою еволюцією людини як виду33.
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Досвід успішних педагогів-новаторів, які будують свій педагогічний контакт
з дитиною на духовних, гуманістичних засадах, ілюструє присутність і втілення цих принципів у їхній педагогічній практиці. Таким чином, дійсна реформа
освіти повинна ґрунтуватися на перебудові певних особистісних ціннісно-смислових, мотиваційних, комунікативних установок вчителя, що реалізуються
у процесах його міжособистісної взаємодії з учнями.
Загальний висновок К. Роджерса полягає в тому, що універсальні цінності
дійсно існують, однак вони лежать не поза людиною, не в моралі, що привласнюється людиною, або ідеології, а в ній самій, в автентичному досвіді її власного життя; тому їх не можна дати людині, можна лише створити певні умови
для їх повноцінного розвитку.
Такий ідеал педагогічної взаємодії здатен виконувати свою мотиваційносмислову регулюючу функцію тільки в умовах ненасильницької педагогіки.
Ненасильство і насильство — етичні поняття, що характеризують способи відношення людини до світу в цілому, до природи, до усього живого, до інших
людей з позиції добра і зла як моральних категорій, що регулюють її життєдіяльність. Насильство є формою примусу з боку однієї людини (чи групи людей)
стосовно іншої людини (групи) з метою отримання або збереження певних
вигод або привілеїв, що часто у контакті з дитиною виглядають як отримання влади і контролю над проявами її суб’єктної активності (дії, переживання,
думки, вчинки тощо). Стосунки насильства з боку старшого або сильнішого
заперечують свободу, цінність тієї людини, по відношенню до якої насильство
відбувається. Такі стосунки сприяють розвитку у підкореного чужою владою
психологічних захисних форм поведінки, деформує свідомість і самосвідомість — формує синдром навченої безпорадності, «тренує» безініціативність,
лукавство, бездуховність та ін.
Ненасильницькі, гуманні стосунки між людьми базуються на протилежних етичних, духовних принципах і цінностях — на визнанні цінності всього живого, самої особистості, її індивідуальності, неповторного розвитку. У
психолого-педагогічному плані концепція ненасильства реалізується в теоріях
гуманістичної педагогіки і психології. Найбільшу популярність тут набули погляди Ш. Амонашвіллі, І. А. Зязюна, К. М. Вентцеля, А. Маслоу, К. Рождерса,
С. Ф. Русової, Г. С. Сковороди, В. О. Сухомлинського, В. Франкла, П. М. Чамати, М. Г. Ярошевського та багатьох інших.
Як вже зазначалося, концепція ненасильства в педагогіці тісно пов’язана з
поняттям «свобода». Вона розуміється як спрямованість дитини до власного досвіду. Одним з основоположників такого підходу є Ж.-Ж. Руссо. На його думку,
свобода — одне з природних прав людини, і нікому не дано відбирати це право.
Дитина повинна сама отримувати уроки з природних наслідків своїх вчинків,
що буде стимулом для появи у неї адекватного, реалістичного уявлення про те,
як потрібно поводитися в тій чи іншій ситуації. Отже, у ненасильницькій педагогіці виховання — це не насильницький вплив дорослого, а засіб вільної орієнтації дитини у навколишньому світі. У повній мірі такий підхід відображено
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й у системі виховання М. Монтессорі, яка вважала, що школа повинна давати
простір вільним і природним проявам особистості дитини. Учитель не повинен
втручатися у діяльність дитини, а має довіряти їй, враховувати її істинні потяги, інтереси. На думку М. Монтессорі, усе, що повинно з’явитися — з’явиться,
якщо цьому не заважати.
Свобода також розуміється як самостійна творчість. Основний акцент у
педагогічній діяльності має робитись на природну атмосферу співробітництва
між вчителем і учнем, яка цілком виключає примус. Повною мірою ці ідеї реалізовані в концепції К. М. Вентцеля. У якості основної мети виховання він називає звільнення дитини і надання їй усіх позитивних даних для розвитку її індивідуальності, її вільної особистості. Говорячи про основний метод виховання,
К. Н. Вентцель відзначає, що цей метод повинен бути методом звільнення в дитині творчих сил, методом пробудження і підтримки в ній духу пошуку, дослідження творчості.
Сучасні теорії гуманістичної педагогіки і психології базуються на положенні про свободу як можливість здійснювати вибір. На думку К. Роджерса, це
досягається лише в тому випадку, коли людина здобуває здатність бути собою,
прислухатись до себе, приймати себе, орієнтуватися не на думку інших, а на
власний досвід, у той же час навчитися розуміти і приймати інших. У педагогічній практиці таке втілення свободи для дитини, любові й поваги до неї
можна знайти у досвіді педагогів-новаторів (Ш. А. Амонашвілі, І. П. Волков,
Є. М. Ільїна, С. І. Лисенкова, В. Ф. Шаталова та інших). Практика їхньої роботи
є завжди співтворчістю, діалогом з вихованцем. Більш детально гуманістична
парадигма педагогічної діяльності, що ґрунтується на діалозі, буде розглянута
в одному з наступних підрозділів, що присвячений мотиваційно-смисловій регуляції педагогічної дії.
Підсумовуючи зміст ідеалу педагогічної діяльності як ідеального образу, моделі професійного контакту вчителя й учня, можна сказати, що актуальні освітні парадигми розглядають цей контакт як гуманістичний діалог двох активних
суб’єктів, який відбувається в насиченому можливостями для пізнання, творчості, культурному виховному середовищі. Цей ідеал задає мотиваційно-смислову
канву професійному саморозвитку педагогічних працівників, визначає об’єктивну потребу педагогічного середовища і його вимоги до особистості професіонала. Як вирішує педагог суперечності між сучасними вимогами професії до
його особистості і наявними актуальними його можливостями, і є показником
прояву ефективності мотиваційно-смислової саморегуляції вчителя.
У цілому такі складові професійної свідомості педагога як його Я-концепція, Я-ідеальне і Я-реальне у професії, уявлення про ідеал вихованця, його
гнучкість, творчі способи моделювання індивідуального проекту особистісного розвитку конкретної дитини, ідеальні уявлення та вміння налагоджувати,
забезпечувати гуманістичне діалогове спілкування і співпрацю з учнями — все
це визначає і змісти педагогічної взаємодії, і точки прикладення зусиль педагога у напрямку особистісної саморегуляції та професійного саморозвитку.
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1.3.2. Педагогічна рефлексія як психологічний механізм мотиваційносмислової саморегуляції педагогів
Одним із важливих компонентів і умов ефективної мотиваційно-смислової
саморегуляції педагогічних працівників є рівень розвитку й функціонування
рефлексивних психічних механізмів.
Саме слово «рефлексія» походить від латинського «reflexіo», що буквально
означає «звернення назад, відображення». У психологічних словниках це поняття визначається досить по-різному. Наприклад, в одному з них говориться,
що рефлексія є «здатність свідомості людини зосередитися на самій собі»34.
Інколи навіть вважається, що рефлексія характерна переважно для інтровертованих особистостей. Таке розуміння підкреслює зверненість рефлексивної діяльності людини у її минуле, що є одним з основних положень інтроспективної
психології. Між тим це поняття за своїм змістом є значно ширшим.
Рефлексія розглядають як один із різновидів актів свідомості людини, специфіка якого полягає в тому, що він є зверненим на своє знання.
Ще Р. Декарт ототожнював рефлексію зі здатністю індивіда зосередитися
на змісті своїх думок, абстрагуючись від усього зовнішнього, тілесного. У цих
уявленнях відобразилась реальна здатність людини давати собі звіт про пережиті нею факти свідомості, проводити самоаналіз власних психічних станів.
Дж. Локк розділив відчуття і рефлексію, вважаючи останню особливим джерелом знань — внутрішнім досвідом, на відміну від зовнішнього джерела, який
ґрунтується на інформації, що надходить від органів чуття.
У подальшому створення й розвиток окремої наукової галузі — рефлексивної психології — показав, що поняття рефлексії слід розглядати більш широко.
В нинішній час рефлексивні процеси вивчаються у різних галузях психологічної науки: в рамках підходів до дослідження свідомості (Виготський Л. С.,
Гуткіна Н. І., Леонтьєв О. М., Пушкін В. Н., Семенов І. Н., Смирнова Є. В.,
Сопіков А. П., Степанов С. Ю. та ін.); мислення (Алексєєв Н. Г., Брушлинський А. В., Давидов В. В., Задо А. З., Зарецький В. К., Кулюткін Ю. М., Рубінштейн С. Л., Семенов І. М., Степанов С. Ю. та ін.); творчості (Пономарьов Я. А.,
Гаджиєв Ч. М., Степанов С. Ю., Семенов І. М. та ін.); спілкування (Андрєєва Г. М., Бодальов О. О., Кондратьєва С. В. та ін.); особистості (АбульхановаСлавська К. О., Анциферова Л. І., Виготський Л. С., Зейгарник Б. В., Холмогорова А. Б. та ін.).
Л. С. Виготський у праці «Педологія підлітка» (1931) підкреслював роль
рефлексії у появі новоутворень розвитку особистості: «…нові типи зв’язків
і співвідношень функцій припускають у якості своєї основи рефлексію, відображення власних процесів у свідомості підлітка. Ми пам’ятаємо, що тільки
на основі такої рефлексії виникає логічне мислення підлітка»35. Звичайно, така
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роль рефлексії у появі новоутворень психічного розвитку характерна не тільки
для підліткового віку, а й для всіх подальших вікових періодів життя людини.
С. Л. Рубінштейн у створеній ним суб’єктно-діяльнісній теорії психіки відводить рефлексії провідну роль у процесах самодетермінації. Вчений з цього
приводу писав: «По мірі того, як із життя і діяльності людини із її безпосередніх, неусвідомлених переживань виділяється рефлексія на світ і на саму себе,
психічна діяльність починає виступати в якості свідомості»36. Таким чином, під
час відображення світу зовнішнього з’являється необхідність рефлексивного
розуміння власного внутрішнього світу, своєї позиції у світі, способів самопізнння, свідомої саморегуляції.
У психологічних дослідженнях було встановлено, що рефлексія у соціальних контактах діючого суб’єкта забезпечує розуміння того, як він у дійсності
сприймається й оцінюється іншою людиною або групою людей. Таким чином,
рефлексія — не просто знання або розуміння суб’єктом себе, але і з’ясування
того, що інші знають про нього і як ставляться до його індивідуальних особливостей, емоційних реакцій, когнітивних уявлень. Якщо ж змістом рефлексивних процесів стає предмет спільної діяльності людей, розвивається особлива форма рефлексії — предметно-рефлексивні відносини37. Для педагогічної
професії значущими є всі перераховні напрямки рефлексії: і саморефлексія
вчителя, і рефлексія потреб, уявлень та ставлень дитини до нього, і рефлексія
особливостей кооперації у спільній навчально-виховній діяльності.
У реальності рефлексивний процес є ще складнішим і містить як мінімум
шість позицій, що характеризують взаємне відображення суб’єктів: сам суб’єкт,
який він є у дійсності; суб’єкт, яким він бачить самого себе; суб’єкт, яким він
бачиться іншому, та ті ж самі три позиції, але з боку іншого суб’єкта. Pефлексія, таким чином, — це процес подвоєного, дзеркального взаємовідображення
суб’єктами один одного.
Отже, сучасне тлумачення поняття «рефлексія» більш широке, ніж інтроспективне, а саме його суть розуміють як: 1) «Процес самопізнання людиною своїх
внутрішніх психічних станів і переживань; 2) Почуттєво пережитий процес усвідомлення своєї діяльності. Цілі рефлексії: пригадати, виявити й усвідомити
основні компоненти діяльності — її зміст, способи дій, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати і т. п.; 3) Здатність усвідомлювати свої особливості,
розуміти, як ці особливості сприймаються іншими, і будувати свою поведінку
з урахуванням можливих реакцій інших»38. Виходить, що здатність до рефлексії
у більшій чи меншій мірі характерна для всіх людей, оскільки вона органічно
включена як у процеси самоусвідомлення, так і у процеси соціальної комунікації, перцепції та інтеракції, забезпечуючи таким чином виживання людської
істоти в соціумі, її самотворення й самореалізацію.
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Думки, слова, образи уяви та дій можуть бути рефлективними у випадку,
якщо особистість здійснює такий свідомий поворот мислительної діяльності
на свій внутрішній світ, на саму себе й створює нові уявлення й міркування
про те, як вона мислить і уявляє, переживає певні почуття стосовно своїх переживань. У науковому та побутовому ужитку рефлексією називають усяке
міркування людини, спрямоване на аналіз самої себе (самоаналіз). Однак рефлексія — поняття не тотожне поняттю самосвідомості. Не всяка рефлексія
— звернення свідомості до свого внутрішнього знання — стає змістом самосвідомості. Самосвідомість є така рефлексія, при якій її предметом стає знання
про себе, про те, що відомо з особистого досвіду, що вже відбулося. Процеси
усвідомлення є результатом включення свідомості у те, що відбувається «тут і
зараз». Самосвідомість може також залучатись у побудову перспективних цілей і образів дій у майбутньому. При цьому і в процесах осмислення актуальної діяльності, і у роздумах про майбутнє відбувається актуалізація, залучення
внутрішнього рефлексивного досвіду особистості.
Глибина рефлексії, самоаналізу залежить від ступеня зрілості й освіченості
людини, сформованості її моральних цінностей, рівня самоконтролю. У суб’єкта має існувати внутрішня потреба у самоосмисленні, самомотивація до рефлексивної дії, до самокорекції тому, що саме ця потреба детермінує, запускає,
енергетично підтримує весь рефлексивний процес.
Спрямованість свідомості особистості до свого внутрішнього світу, забезпечує особливий вид опосередкування дій: замість безпосередньої, негайної і
мимовільної реакції на об’єктивні стимули в хід справ втручається внутрішнє
психологічне розмірковування. Результат такого внутрішнього міркування важко передбачити, оскільки він суттєво залежить від індивідуальності особистості. Рефлексія ніби «повторно розігрує процес збудження», даючи поштовх серії
внутрішньопсихічних образів ще до того, як розпочнеться сама дія. За допомогою рефлексивного акту стимул стає психічним змістом, досвідом, а завдяки
цьому стає можливим перетворення природного чи автоматичного процесу дії
в усвідомлений і творчий акт39.
Таким чином, рефлексія підтримує й уточнює дію. Професійні дії без рефлексії можливі тільки у дуже регламентованих, добре знайомих для людини умовах діяльності, і які полягають у виконанні простих, автоматизованих операцій.
Здійснення складних професійних актів, вчинків, якими насичена педагогічна
діяльність, без достатнього рівня функціонування особистісної рефлексії може
привести до необдуманих і помилкових дій. Інша складність, що може перешкоджати ефективності професійної діяльності — надмірна рефлексивна активність, що не знаходить виходу, застосувння у практиці. Така «рефлексія заради
рефлексії» призводить до концентрації уваги, зацикленості на собі. В цьому
випадку надмірна рефлексивність власне не є рефлексією у повному розумінні
цього слова, а виконує захисну психічну функцію, що полягає у несвідомому
униканні активних, продуктивних дій.
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Велике значення для самореалізації особистості у світі має наявність рефлексії як психологічного механізму, що забезпечує ефективну соціальну взаємодію
людини. Ще у роботах західних соціальних психологів (Д. Холмс, Т. Ньюком,
Ч. Кулі) відстоювалась ідея експериментального вивчення рефлексивних процесів у діадах — парах суб’єктів, що включені у процес взаємодії. Згодом дослідники (Г. М. Андрєєва та ін.) прийшли до розуміння, що для більш глибокого
розуміння рефлексії її необхідно розглядати навіть не в діаді, а у більш складно організованих реальних соціальних групах, об’єднаних значущою спільною
діяльністю.
Таким чином, рефлексія виконує багато функцій і займає особливе місце
в інтегральній структурі психічної саморегуляції особистості. Рефлексивні процеси фактично присутні у всіх сферах психологічної дійсності. Зокрема, рефлексія пов’язана з: високим рівнем розвитку розумових процесів (Н. Г. Алексєєв,
В. В. Давидов, А. З. Задо, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейн); свідомою саморегуляцією,
самоконтролем змістовних складових свого мислення та його засобів (Л. М. Алексєєва, І. М. Семенов, Д. Дьюї); продуктивністю як розумової, так і практичної
діяльності (І. С. Ладенко, Я. О. Пономарьов); партнерськими особистісними
якостями (проникливість, чуйність, терпимість, безоцінне прийняття і розуміння іншої людини й ін.), що лежать в основі позитивних міжособистісних
контактів (С. В. Кондратьєва, В. О. Кривошеєв, Б. Ф. Ломов); комунікативними
процесами та узгодженістю дій партнерів в умовах спільної діяльності, кооперації (В. А. Лефевр, Г. П. Щедровицький); здатністю людини до самоаналізу,
самоосмислення і критичної самоцінки й самокорекції, що сприяє розвитку
«Я-концепції» людини, її самовдосконаленню (А. Г. Асмолов, Р. Бернс, В. П. Зінченко); цілісністю і динамізмом внутрішнього життя людини, стабілізацією
й гармонізацією свого емоційного світу, мобілізацією вольового потенціалу,
своєчасним і адекватним самокеруванням (В. В. Столін, К. Роджерс).
У психологічній реальності буття людини рефлексивні процеси детерміновані особистісними особливостями, зокрема, спрямованістю ціннісно-мотиваційної сфери, змістовним спрямуванням особистісних смислів, які залучаються до вирішення конкретної життєвої чи професійної проблеми. Таким чином,
рефлексія є психологічним механізмом, що опосередковує і єднає операціонально-предметну сторону мислення і практичних дій та особистісні смисли
суб’єкта, що залучені до розумового процесу (А. В. Брушлинський, Ю. Н. Кулюткін, Г. С. Сухобська, І. М. Семенов).
Значний внесок у розробку теоретичного вивчення проблеми рефлексії було
зроблено Г. П. Щедровицьким. Спираючись на сформульовану ще І. Кантом
ідею про активно-діяльний характер рефлексивних процесів, вчений розробив
теорію, в якій рефлексія розглядається як процеси у мисленні і діяльності, що
пов’язані у єдину систему зв’язків і залежностей з іншими психічними явищами: знаннями, операціями, цілями, мотивами, знаками, смислами, значеннями,
цінностями і т. п. При цьому рефлексія розглядається в контексті діяльності і з
погляду засобів теорії діяльності. Виділяють два важливих аспекти її вивчення:
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1) рефлексія як процес і особлива структура у діяльності; 2) рефлексія як принцип розгортання схем діяльності. При цьому вивчення рефлексії у діяльнісному підході дозволяє виділити рефлексивні дії й операції, а також конструювати
засоби і техніки їх практичного використання.
Центральним поняттям у теорії, що вивчає рефлексію з позицій діяльнісного підходу, виступає схема так званого «рефлексивного виходу» (психологічний механізм децентрації). Це передбачає здатність суб’єкта виходити з позиції
діяча і переходити у нову, зовнішню по відношенню до попередньої позицію,
стосовно себе, виконаних дій, а також стосовно майбутніх, проектованих дій.
Таку нову позицію, щодо колишньої і майбутньої діяльності, називають «рефлексивною позицією», а знання, які вона дозволяє набути — «рефлексивними
знаннями». Під час такої зміни позицій, на думку Г. П. Щедровицького, відбувається певна перерва у діяльності, призупинка її, оскільки людина думкою
«виходить» за межі актуального і входить у діяльність особливу, внутрішню.
«Свідомість виступає тут як розрив, як вихід з поглинутості безпосереднім
процесом життя для вироблення відповідного відношення до нього, зайняття
позиції над ним»40.
Саме у процесі рефлексивного осмислення діяльності відбувається опосередкування дії зовнішньої внутрішніми особистісними змістами (потребами,
ідеалами, цінностями, смислами, знаннями, цілями). У рефлексивному процесі формується оцінка й відношення до того, що відбувається, уточнюється й
перевіряється образ бажаного результату дії. У творчій, розумовій діяльності,
до яких може бути віднесена педагогічна діяльність, рефлексія бере участь у цілепокладанні, встановленні й узгодженні адекватних вимог до себе на основі
співвіднесення вимог зовнішніх, соціальних, специфіки самої педагогічної ситуації, індивідуальних прагнень та особливостей суб’єктів — учасників навчально-виховної взаємодії.
Відсутність єдиного підходу у вивченні й розумінні феномену рефлексії
призвело до появи різних спроб її класифікації. Розглянемо найбільш поширені
у науковій літературі типи (види) рефлексії.
Так, Н. Й. Гуткіна пропонує розрізняти наступні види рефлексії: 1) Логічна
— рефлексія в області мислення, предметом якої є зміст діяльності індивіда;
2) Особистісна — рефлексія в області афективно-потребової сфери, пов’язана з
процесами розвитку самосвідомості; 3) Міжособистісна — рефлексія стосовно
іншої людини, що спрямована на дослідження міжособистісної комунікації41.
С. Ю. Степанов і І. М. Семенов розрізняють кооперативну, комунікативну,
особистісну та інтелектуальну рефлексію. О. В. Лушпаєва описує такий тип,
як «рефлексія у спілкуванні». Останнім часом виділяють екзистенціальну рефлексію, об’єктом дослідження якої є глибинні, екзистенціальні смисли особистості. Рефлексія, що веде до зменшення страждання від негативних емоцій,
40
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що виникають у результаті впливу емоціогенних ситуацій (переживання страху
невдачі, почуття провини, сорому, образи і т. п.), визначається Ю. М. Орловим
як саногенна.
С. В. Кондратьева, Б. П. Ковальов у процесах педагогічного спілкування
пропонують розрізняти такі види рефлексії, як: 1) Соціально-перцептивна рефлексія, предметом якої є переосмислення, повторний огляд педагогом власних
уявлень, думок про учнів, які сформувалися в нього у процесі спілкування з
ними; 2) Комунікативна рефлексія, що полягає в усвідомленні суб’єктом того,
як його сприймають, оцінюють, відносяться до нього інші («Я — очима інших»); 3) Особистісна рефлексія — осмислення власної свідомості і своїх дій,
самопізнання.
Аналіз цих та інших відомих класифікацій видів (типів) рефлексивних процесів призвів до висновку, що більшість поглядів вчених співпадають щодо
існування таких видів рефлексії, як інтелектуальна, комунікативна, особистісна та кооперативна (або міжособистісна) рефлексія. Розглянемо детальніше
ці типи рефлексії та їх роль у процесах мотиваційно-смислової саморегуляції
педагогічних працівників.
Інтелектуальна рефлексія полягає в усвідомленні сутності мислення як системи власних дій, її змістовних основ, вміння поглянути з метапозиції на свою
інтелектуальну діяльність (змістовно-смисловий акцент «Я — як мислитель»).
Під час рефлексивного процесу суб’єкт фіксує значущі моменти свого інтелектуального пошуку, робить спроби зрозуміти їх сенс у розв’язанні задачі, оцінює
використані стратегії та перспективи, виробляє орієнтири наступного пошуку,
передбачає подальші кроки.
У педагогічній діяльності інтелектуальна рефлексія є фактором організації
професійного мислення вчителя. Вона допомагає визначати напрям пізнавальної активності самого педагога і дитини, виявити утруднення в пізнавальній
діяльності, усвідомити й оцінити їх, здійснити підбір засобів (або створити
нові) для їх конструктивного подолання. Психологічні умови, що «запускають»
інтелектуальну рефлексію, пов’язані з переживанням сумніву, щодо ефективності прийомів і стратегій діяльності, які, очевидно, не спрацьовують. У свою
чергу поява таких сумнів, уважність до них знаходяться у зв’язку з ціннісним
ставленням працівника до свого Я, внутрішнього світу, власного професійного
життя, його прагненням бути ефективним, що у педагогічній професії означає
бути корисним для дитини.
Комунікативна рефлексія виступає як важлива складова розвинутої здатності особистості до спілкування і міжособистісної взаємодії, що забезпечує
адекватну соціальну комунікацію, емпатійну перцепцію та інтеракцію (змістовно-смисловий акцент «Я — як учасник спілкування і взаємодії»).
Комунікативний аспект рефлексії забезпечує взаємопізнання, взаєморозвиток суб’єктів спілкування. Регуляторний аспект комунікативної рефлексії виявляється у педагогічних ситуаціях тоді, коли педагог спостерігає розкриття
нових особистісних рис дитини або своїх власних, які не представлені в наяв45

них образах свідомості чи самосвідомості. Рефлексія допомагає врегулювати
цю суперечність, узгодити змісти свідомості та соціальної перцепції або самосприйняття, досягти цілісності у структурі нових уявлень про партнера чи
про себе.
Внутрішніми психологічними умовами для активації у суб’єкта педагогічної праці комунікативної рефлексії є: щирий інтерес до професійної діяльності, прагнення осягнути істину; глибинна потреба педагога у контакті з дітьми,
любов до них; прагнення долучити їх до творчої, конструктивної співпраці;
здатність до співпереживання з учнями і почуттів радості від успіхів і смутку від помилок; бажання ділитись своїм особистісним досвідом і позитивно
підтримувати дитину у її русі вперед, у подоланні перешкод розвитку. Саме
ці особливості спрямованості на потребово-мотиваційну сферу особистості
педагога виступають адекватними внутрішніми детермінантами у «запуску»
рефлексивного самоосмислення професійних контактів з дітьми. З цього очевидно, що особистість педагога має бути гуманістично зорієнтованою у своїх
цінностях, смислах, цілях, її потреби мають виходити за межі індивідуальні і
включати інтереси іншої людини або спільноти. Однак і сам педагогічних процес, якщо він забезпечений рефлексивними регуляторними механізмами здатен
розширювати світогляд вчителя, підносити його мотиваційно-потребову сферу
до надособистісного рівня, розвивати його духовний потенціал. Результати комунікативної рефлексії збагачують Я-концепцію педагога, що якісно відображається на його подальшій професійній взаємодії.
Особистісна рефлексія спрямована на вивчення суб’єктом власних вчинків, свого образу Я, власної індивідуальності (змістовно-смисловий акцент «Я
— як суб’єкт та індивідуальність»).
С. Ю. Степанов і І. М. Семенов пов’язують момент включення особистісної
рефлексії з виникненням утруднення в діяльності і переживання почуття безвиході, неможливості діяти далі. Вчені описують етапи, які проходить особистісний рефлексивний процес:
– переживання безвиході й сприйняття задачі, ситуації як не вирішуваної;
– апробація особистісних стереотипних дій і їх дискредитація;
– переосмислення особистісних стереотипів, проблемно-конфліктної ситуації і самого себе в ній спочатку (зміна відношення суб’єкта до власного Я і відповідна корекція вчинків; зміна відношення суб’єкта до своїх
знань, умінь та способів дії).
Фактично, ці етапи описують рефлексію з позиції її розуміння як принципу розгортання схем діяльності. Взявши за методологічну основу розуміння
структури діяльності, яку обґрунтовано у роботах В. В. Рибалки42, отримаємо
дещо відмінну від запропонованої С. Ю. Степановим і І. М. Семеновим послі42
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довність етапів особистісної рефлексії. Розглянемо їх на прикладі педагогічної
діяльності.
Перший етап — потребово-мотиваційний. У ході здійснення прогнозованої, планованої педагогічної дії вчитель зустрічається з непередбаченим ускладненням, новою ситуацією, яка потребує від нього окремих, специфічних дій,
які поки що йому не зрозумілі, невідомі (неусвідомлені). Найбільш яскраві
приклади таких укладнень можна знайти у виховній діяльності, де вирішення
педагогічної ситуації потребує від вихователя особистісного вибору, вчинку.
На рівні почуттів це переживається як безвихідь, проблема, яку необхідно вирішити, однак яка поки виглядає як не вирішувана. Якщо педагог має особистісну готовність до саморефлексії, саме в цьому моменті відбувається вихід із
запланованої діяльності, актуалізація потреби усвідомлення реальності, породження особистісного смислу у розгортанні діяльності внутрішньої рефлексії.
Весь цей процес є складно організованим і має подвійну детермінацію: з одного боку — умовами діяльності, з другого — ідеалами, цінностяи, смислами,
цілями самого суб’єкта. На потребово-мотиваційному етапі рефлексивної діяльності відбувається внутрішнє опосередкування і єднання операціональнопредметної сторони мислення і особистісних смислів суб’єкта, про які було
згадано раніше.
Другий етап — інформаційно-пізнавальний. На цьому етапі мислительна
діяльність спрямовується на орієнтацію у проблемній ситуації з метою більш
глибокого її осмислення, вивчення можливих шляхів її вирішення, пошуку ресурсів у самій особистості та оточуючому середовищі.
На наш погляд, до цього етапу можна віднести апробацію особистісних
стереотипних дій і їх дискредитацію, оскільки така активність, по суті, є пошуковою в напрямку спроб подолання перешкоди професійної діяльності без достатнього її усвідомлення.
Третій етап — цілеутворюючий. Апробація старих способів діяльності
створює достатні психологічні умови для самомотивації до подальшого міркування, що додає процесу внутрішньої енергетики. Таким чином, настає етап
формулювання нової мети, що полягає у розширенні кордонів знаного, рефлексивного виходу за межі стандартних дій, вияві творчості, креативності.
Четвертий етап — операціонально-результативний. На цьому етапі рефлексивна діяльність набуває конкретики у рефлексивних механізмах, діях та
операціях (децентрація, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самопроектування тощо). Результатом стає переосмислення уявлень про себе, свої
особистісні стереотипи, ситуацію в цілому, формулювання образу майбутньої
дії як способу успішного вирішення професійної проблеми. Таким чином, з’являються умови для свідомої корекції попередніх дій і включення результатів
рефлексивної діяльності у перерваний процес професійної дії.
П’ятий етап — емоційно-почуттєвий. Завершується рефлексивний процес
емоційним підсумком, де переживання виступають індикатором перевірки узгодженості внутрішніх особистісних позицій та намірів щодо подальших дій.
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У випадках наявності такої узгодженості у людини виникає почуття впевненості
у власних діях, позитивне самоставлення, оптимізм, що додає наснаги та енергії подальшим практичним діям. Якщо ж внутрішні потреби та плановані дії
оцінюються суб’єктом як недостатньо узгоджені, виникають почуття розгубленості, невпевненості, втрачається енергія на психофізіологічному рівні. У цьому випадку, такі почуття можуть, з одного боку, ініціювати новий рефлексивний
цикл, що здійснюється за тими ж етапами. З другого боку — за умови низької
самооцінки, численних невдач у минулому досвіді, надмірної емоційної вразливості — негативні переживання можуть спричинити дію психологічних захисних механізмів, що витісняють ситуацію із сфери свідомості і призводять
до зупинки діяльності, внутрішнього саботажу, демотивації.
Як бачимо, важливо, щоб переживання конфліктності не витіснялись зі сфери свідомості діяча, навпаки, суб’єкт має наділяти їх особистісним смислом,
що сприяє мобілізації ресурсів Я для конструктивного вирішення проблемної
ситуації. Процес такого смислоутворення передбачає вихід людини у рефлексивну метапозицію щодо себе, ситуації, її учасників. Щоб це стало можливим,
особистість має бути емоційно достатньо стійкою щодо труднощів, невдач,
мати успішний психологічний досвід саморегуляції, що ґрунтується на рефлексивному осмисленні проблеми.
З наведеного аналізу перебігу рефлексивної діяльності випливає ряд важливих висновків. По-перше, у процесі особистісної рефлексії на кожному з
її етапів задіяні різні особистісні підструктури індивідуально-психологічного
порядку (спрямованість особистості, сфери її професійної свідомості, мислення, емоцій, психофізіологічні особливості тощо), а також діяльнісний, часовий,
духовний виміри психологічної структури особистості.
Проблемні та конфліктні ситуації, що виникають у педагогічному процесі, потребують саме особистісної рефлексії. Від її функціональності, здатності
педагога критично оцінювати себе, бути відповідальним за свої вчинки, вміння гнучко й адекватно до об’єктивної ситуації корегувати власні уявлення та
способи дії фактично й залежить ефективність регуляторних процесів особистості.
Ю. М. Орлов вважає, що такий тип рефлексії виконує функцію самовизначення особистості, підкреслюючи, що результатом рефлексивної саморегуляції
особистості в кінцевому рахунку є її особистісне зростання, розвиток індивідуальності. Особистісна рефлексія також веде до збагачення Я-концепції особистості, усвідомлення нею мотиваційно-смислового підґрунтя своїх дій (що ми
робимо, чому і як робимо), стосунків з іншими, за допомогою рефлексії суб’єкт
здійснює свідомий і відповідальний вибір певної моделі поведінки, діяльності,
вчинку з урахуванням соціально-психологічного контексту.
Кооперативна рефлексія забезпечує проектування колективної діяльності
і узгодження спільних дій суб’єктів діяльності (змістовно-смисловий акцент
«Я — у контакті з іншим»). Для педагогічної діяльності цей тип рефлексії є професійно значущим. Механізм кооперативної рефлексії полягає у «рефлексив48

ному виході» суб’єкта з актуального процесу діяльності у зовнішню, нову позицію і стосовно виконаних, і стосовно актуальних, і стосовно майбутніх дій з
метою забезпечення взаєморозуміння і узгодженості між партнерами-суб’єктами в умовах спільної діяльності. У цьому підході акцент зроблено на результатах рефлексії, у порівнянні з процесуальною стороною цієї діяльності. У педагогіці така кооперативна рефлексія лежить в основі оцінки, контролю, корекції,
прогнозування партнерської, спільної суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя та
учня. Однак слід зауважити, що оцінка результативності педагогічного партнерства має завжди ґрунтуватись на цінності стосунків між людьми, цінності
досягнень має бути відведена ієрархічно нижча позиція в системі цінностей
вчителя. Тільки таке підпорядкування мотивів у рефлексивних регуляторних
процесах забезпечує збереження особистісного контакту з дитиною, дійсно
стверджує цінність її особистості у стосунках з педагогом.
Психологічні умови для «запуску» кооперативної рефлексії пов’язані з відчуттям неузгодженості між партнерами, відсутністю контакту, співпраці. Емоційними індикаторами необхідності рефлексії є переживання самотності, розгубленості, невпевненості, сумніву, запитання щодо ефективності власних та
спільних дій. В основі кооперативної рефлексії лежить внутрішня мотивація,
що спирається на ціннісне ставлення однієї особистості до іншої, потреба належності до колективу і колективної діяльності, потреба бути корисним для іншої
людини, творити для неї добро, що приймається як вища нагорода за свою діяльність. Особистісні цінності і смисли такої людини виходять за межі егоцентричних потреб, підіймаються до цінностей групи, колективу, суспільства.
Усі розглянуті види рефлексії активізуються у людини за умови наявності в неї установки на саморозуміння, самоаналіз, саморозвиток у поєднанні з
мотиваційно-смисловими конструктами, що відображають її прагнення бути
зрозумілою, чесною, дружньо налаштованою, ефективною, корисною тощо.
Залежно від спрямованості рефлексивного процесу у часі розрізняють ретроспективну, ситуативну та проспективну форми рефлексії43 (А. В. Карпов,
А. С. Шаров).
Ретроспективна рефлексія — служить для аналізу вже виконаної діяльності
і подій, що мали місце в минулому. Рефлексивна робота спрямована на більш
повне усвідомлення, розуміння і структурування отриманого в минулому досвіду, зачіпаються передумови, мотиви, умови, етапи і результати діяльності
чи її окремі етапи. Ця форма може служити для виявлення можливих помилок,
шукати причини власних невдач і успіхів.
Ситуативна рефлексія — виступає у вигляді «мотивувань» і «самооцінок»,
що забезпечують безпосередню включеність суб’єкта в ситуацію, осмислення
її елементів, аналіз того, що відбувається в даний момент. У практичній психології таку «включеність» активності свідомості в актуальну дію називають
рефлексією «тут і тепер». Регулятивна функція ситуативної рефлексії полягає
43
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у здатності суб’єкта співвідносити з предметною ситуацією власні дії, координувати, контролювати елементи діяльності відповідно до мінливих умов. Ця
форма рефлексивних процесів забезпечує адекватність дій і рішень наявним
умовам, гнучкість мислення й поведінки, розвиток творчих способів пристосування до динамізму соціально-психологічного контексту, у якому проходить
діяльність.
Проспективна рефлексія — включає в себе роздуми про майбутню діяльність,
уявлення про хід діяльності, планування, вибір найбільш ефективних способів
її здійснення, а також прогнозування можливих її результатів.
На нашу думку, розрізнення цих форм рефлексії є досить умовним і в реальному процесі життєдіяльності вони функціонують у поєднанні. Інша справа,
коли у людини розвивається схильність і фіксація на певній формі рефлексивних процесів. У цих випадках мова йде про негативну (або деструктивно-непродуктивну) рефлексію. Так, наприклад, переважання ретроспективної рефлексії
над іншими негативно позначається на ефективності діяльності працівника.
Така людина схильна до надмірного аналізу своїх помилок, фантазій про те,
як їх можна було б уникнути за інших умов, переживання докорів сумління,
почуттів провини, прикрості, власної неповноцінності тощо. Це відволікає особистість від реального процесу життя, емоційно фіксує її на невдачах, однак і
допомагає уникнути помилок у теперішніх діях, оскільки часто блокує їх взагалі (захисна поведінка уникання).
При переважанні проспективного виду рефлексії людина стає схильною
до надмірного фантазування, планування майбутнього, що, як правило, супроводжується амбівалентними переживаннями — радістю від привабливості
мрій, візуалізацій і тривогою, страхами щодо їх реального втілення. Як не парадоксально, але тут негативні наслідки такі ж, як і при надмірній ретроспективній рефлексивності, а саме — блокування реальної конструктивної поведінки
в нинішньому проміжку життя.
Таким чином, ефективна саморегуляція педагогічного працівника може
здійснюватись тоді, коли є збалансованість і узгодженість часових параметрів
професійної рефлексії особистості. Така узгодженість забезпечується наявністю усвідомленої мотиваційно-смислової налаштованості суб’єкта праці на продуктивність діяльності, що передбачає існування в індивідуальній свідомості
особистості каузально-атрибутивного зв’язку між її досвідом минулого, теперішніх дій і вчинків та перспектив розвитку. Саме так може бути забезпечена
позитивна (або конструктивно-продуктивна) рефлексія, що спрямована на вирішення реальної практичної задачі.
М. К. Тутушкіна44, пропонуючи розрізняти конструктивний і контрольний
вид рефлексії, уточнює таким чином характер функцій та регулятивної продуктивності рефлексивних процесів особистості. Конструктивна функція рефлексії розглядається як процес пошуку і встановлення розумових зв’язків між
44
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наявною ситуацією та світоглядом особистості. Цей вид рефлексії узгоджує
цінності, потреби, внутрішні мотиви з фактичними діями людини. Контрольна
функція рефлексії полягає у відображенні в свідомості змін складових ситуації
чи діяльності та їх зіставлення з бажаними (прогнозованими) образами з метою самоконтролю. Таким чином, контрольна рефлексія допомагає оперативно
й гнучко долати суперечності діяльності, досягати оптимально наближеного
до бажаного результату.
Цей же автор залежно від об’єкту, на який спрямовано рефлексивний процес, розрізняє три його форми: рефлексія, що спрямована на самосвідомість
(який Я?), рефлексія способу дії (що я роблю?) і рефлексія професійної діяльності (який Я і як дію у професії?). М. К. Тутушкіна наголошує, що остання
форма є генетично більш пізньою щодо попередніх і становить їх синтез.
Отже, рефлексія — складний механізм саморегуляції, що може актуалізуватись під час виконання діяльності та спілкування особистості, і який, за потреби, може розгортатись як специфічна самостійна діяльність. Головний сенс
рефлексії — забезпечити особистості свідому, контрольовану з боку суб’єкта,
ефективну, гармонійну взаємодію світу внутрішнього і світу зовнішнього; зробити процес життєдіяльності людини гранично конгруентним, відповідним
до її справжніх потягів, прагнень; пов’язати всю структуру досвіду особистості
у логічну, несуперечливу картину.
У психолого-педагогічній науці утвердилось поняття педагогічної рефлексії.
Найбільш вдалим видається визначення, запропоноване Г. О. Бізяєвою, яка під
педагогічною рефлексією розуміє складний психологічний феномен, що виявляється у здатності вчителя входити в активну дослідницьку позицію стосовно
своєї діяльності і до себе як її суб’єкта з метою критичного аналізу, осмислення й
оцінки її ефективності для розвитку особистості учня. Вона також розрізняє операціональний та особистісний рівень педагогічної рефлексії. Рефлексія педагога
не тільки забезпечує опанування професією, здійснення контролю і керування
діяльністю, вона є необхідною умовою розвитку самої діяльності, включаючи
ускладнення системи професійної саморегуляції особистості. Таким чином, рефлексуючий вчитель — це, за словами Д. Дьюї, «вічний учень своєї професії»
зі стійкою потребою до саморозвитку і самовдосконалення.
У науці обговорюються також питання існування таких понять, як «рефлексивна здатність», «рефлексивні уміння», «рефлексивна компетентність», «рефлексивна культура» (І. С. Ладенко, О. О. Реан, К. Є. Рукавішнікова, С. С. Кашлєв, О. С. Михайлова та ін.). У всіх роботах з цього напрямку підкреслюється
виключна важливість рефлексії у педагогічній діяльності та можливість її цілеспрямованого розвитку.
Пропонуються також показники і критерії педагогічної рефлексії. До них відносять: природність, цілісність, технологічність (М. Т. Громкова); глибину рефлексії, складність, істинність (О. Є. Смирнова, А. П. Сопіков). Проте частіше
критерії педагогічної рефлексії вчені узгоджують з рівнями її функціонування.
В. І. Слободчиков, вводить шкалу рефлексії, де є її нижня межа (поглинутість
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свідомості певним діяльнісним процесом) і верхня межа (відсутність такої поглинутості). Г. Г. Єрмакова виділяє наступні показники: а) достатність рефлексивних знань (діагностичні критерії оцінки — глибина, диференційованість,
складність); б) відношення особистості до педагогічної рефлексії (діагностичні
критерії — дієвість відношення до власної педагогічної рефлексії, позиційність
відносин); в) власне рефлексивна поведінка педагога (діагностичні критерії —
технологічність і цілісність).
Підводячи підсумок щодо оцінки якості педагогічної рефлексії, можна зробити висновок, що, визнаючи справедливість різних підходів до вирішення цієї
проблеми, принциповим є те, що її ефективність може бути оціненою виключно у контексті цілісної педагогічної діяльності, у цілеспрямованості й завершеності педагогічної дії, її ціннісного спрямування на потреби й інтереси дитини,
збереження й розвитку особистісного контакту педагога й вихованця.

1.3.3. Переживання як форма існування та спосіб смислопобудови
у професійній діяльності вчителя
Вся життєдіяльність людини завжди пов’язана з емоціями, почуттями, переживаннями. Професія педагога оцінюється завжди як така, що може бути
віднесеною до стресогенних видів праці, оскільки в її основі лежить спілкування з людьми. Таким чином, процеси саморегуляції професійної діяльності
педагога неминуче торкаються питань саморегуляції різних видів переживань,
що пов’язані з професійними контактами.
Існує й інший аспект розгляду участі афективної сфери у процесах мотиваційно-смислової саморегуляції педагога. Тривалий час школа займалася
головним чином інтелектуальним розвитком дітей. Нині саме життя змусило
визнати істину: для результативності навчально-виховного процесу, емоції,
переживання, почуття і учнів, і самого вчителя є настільки ж значущими, як
і їх пам’ять, мислення, знання, судження. Таким чином, гуманізація освіти передбачає приділення особливої уваги емоційній сфері учасників педагогічної
взаємодії, розвитку культури емоційного життя особистості. Вчителю важливо
цінувати, правильно розуміти, щиро приймати й адекватно висловлювати свої
власні переживання, помічати, розуміти й враховувати переживання вихованців. Педагог для цього повинен вміти регулювати свої емоційні стани, свідомо
обирати час, місце і форми їх прояву, знати й користуватися способами емоційного впливу на дитину, створювати психологічні умови для переживання
радості, успішності, колективності у педагогічному процесі.
Між тим у побутовій свідомості, а часто й у професійній свідомості самого
педагога, існує невірне уявлення про те, що емоції тільки шкодять педагогічному процесу, і вчителю їх необхідно завжди контролювати. Розуміння саморегуляції як тотального контролю почуттів тільки шкодить педагогічному
процесу. Професійна дія вчителя без емоцій, переживань, «раціональний урок»
здатні викликати у дитини нудьгу, зруйнувати її пізнавальний інтерес і бажання
вчитись. Вважається також, що вчитель може дозволити собі лише позитив52

ні емоції. Насправді, емоційна відкритість педагога передбачає не відбір емоційних переживань за знаком, а їх автентичність. Це тільки полегшує діалог
з дитиною. Більшість учнів підсвідомо переконані в тому, що предмет, який
вчитель викладає стримано, емоційно сухо, байдужий і йому самому. Спонтанність преживань, природна емоційність збагачує життя самого вчителя, робить
повноцінним його спілкування не тільки з учнями, а й з колегами та іншими
людьми. Таким чином, емоції не заважають, а, навпаки, допомагають вчителю
ефективно працювати і повноцінно жити. Отже, актуальним є питання розуміння смислів емоційних переживань, їх природного прояву та свідомої регуляції,
а також їх цілеспрямованого використання для оптимізації педагогічного процесу.
У підрозділі 1.2 було розглянуто рівні саморегуляції особистості. Нагадаємо,
що здатність до саморегуляції розвивається у напрямку все більшого й диференційованого ускладнення психологічних механізмів регуляції, що забезпечують не тільки пристосування до умов життєвого середовища, але й створюють
оптимальні умови для самореалізації особистості в соціальному середовищі.
Узагальнено ці рівні або послідовні етапи (види) становлення саморегуляції
особистості можна представити як: базальна емоційна саморегуляція; вольова
саморегуляція; смислова або ціннісна саморегуляція. Кожен з цих регуляторних рівнів представлений у процесах професійної саморегуляції педагогічних
працівників. Афективний компонент і психологічні механізми саморегуляції
особистості є специфічними на різних етапах розвитку дорослої людини. Розглянемо далі специфіку переживань та регуляторну роль мотиваційно-смислових компонентів у різних видах професійної саморегуляції педагога.
Вже згадувалося, що в основі базальної емоційної саморегуляції, лежать
найбільш ранні за походженням, несвідомі механізми, що забезпечують збалансованість психологічних процесів, стабільність внутрішнього світу і психологічний комфорт. Вони діють протягом усього життя людини, навіть при появі
більш складних форм саморегуляції. Необхідність такої регуляції внутрішніх
емоційних станів у педагога може виникати тоді, коли він зустрічається з ситуацією, де його наявна потреба не може бути задоволена з певних причин.
У таких випадках емоційні стани регулюються за допомогою механізмів психологічного захисту, що спрямовані на попередження розладів поведінки. До механізмів психологічного захисту відносять заперечення, витіснення, проекцію,
ідентифікацію, раціоналізацію, заміщення, відчуження і деякі інші.
У психології відомий ефект «незавершеної дії», який полягає в тому, що
будь-яка перешкода веде до переривання дії доти, поки перешкода не буде переборена або людина не відмовиться від її подолання. У роботах багатьох дослідників показано, що незакінчені дії формують тенденцію до їхнього завершення, при цьому, якщо пряме завершення неможливе, людина починає робити
дії, що їх заміщають. Можна сказати, що механізми психологічного захисту і
є специфічні спеціалізовані форми дій, що заміщають неможливу дію зовнішню на реально доступну дію внутрішню. Таким чином, психологічний захист
53

пов’язаний зі зміною системи внутрішніх цінностей особистості, спрямований
на зниження рівня суб’єктивної значущості відповідного переживання для того,
щоб звести до мінімуму психологічно травмуючі моменти діяльності.
Однак, можна погодитись з Р. М. Грановською, яка вважає, що функції психологічного захисту по своїй суті суперечливі: з одного боку, вони сприяють адаптації людини до власного внутрішнього світу, але при цьому, з другого, можуть
погіршити пристосованість до зовнішнього соціального середовища. На прикладі педагогічної діяльності можна сказати, що показником адекватності саме
цього виду саморегуляції є характер фрустрованої потреби та нереалізованої
професійної дії, з якими зустрівся у своїй практиці педагог. Якщо потреба є значущою й мотив, що їй відповідає, займає високе ієрархічне положення у структурі професійної мотивації, важливо дослідити чи були особистістю використані
всі можливі ресурси для реалізації потреби. Можливо, певний ступінь свідомої
трансформації професійної потреби і творчий підхід до способу її задоволення
дозволять подолати стан фрустрації і завершити відповідну дію. Таким чином,
доросла людина може переводити ситуацію професійного утруднення на більш
складний регуляторний рівень, результативно вирішуючи суперечність професійного розвитку. Це стає можливим за певних умов: високого рівня мотивації
професіонала на досягнення результату, успіху; ціннісного ставлення педагога й
внутрішньої мотивації до самореалізації у професійній сфері; високій самооцінці; емоційній стійкості, витривалості тощо.
Якщо ж аналіз використаних і об’єктивних, і суб’єктивних ресурсів є вичерпаним, а проблема не вирішується — психологічні захисні механізми стають
оптимальними компенсаторними діями. Таким чином, вдосконалення здатності особистості до базальної емоційної саморегуляції може відбуватись у напрямку все більшого свідомого контролю за ситуаціями професійних утруднень,
пошуку наявних та формування нових особистісних ресурсів до задоволення
фрустрованих потреб шляхом залучення більш складних і досконалих механізмів саморегуляції.

РЕГУЛЯЦІЯ СТАНУ
Професійні проблемні ситуації, які потребують вольової саморегуляції,
пов’язані з вибором між різними мотивами. Боротьба мотивів та здійснення
вибору між ними завжди супроводжуються переживаннями, оскільки боротьба
мотивів, як правило, виникає там, де сила й значущість кожного з них досить
висока для особистості.
У психології такий вид саморегуляції часто називають поведінкою самовладання або копінг-поведінкою (термін А. Маслоу). Під поведінкою подолання
розуміють постійні когнітивні і поведінкові спроби (які можуть змінюватись)
впоратися зі специфічними зовнішніми або/та внутрішніми вимогами, які оцінюються як напруга чи як такі, що перевищують можливості людини їх подолати. Самовладання спрямоване на певне пристосування до складних обставин і
передбачає готовність індивіда до ефективної саморегуляції, володіння засобами
подолання емоційного стресу. Оскільки педагог часто потерпає від професійного
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стресу, що обумовлено характером його діяльності, його здатність до свідомої саморегуляції емоційної напруги та до вибору активних дій підвищує ймовірність
зменшення чи усунення впливу стресорів на особистість.
У психології проблема поведінки особистості під час стресу вивчалася
в контексті подолання екстремальних ситуацій, у важких життєвих ситуаціях
(Л. І. Анциферова, І. В. Бринза, О. А. Будницька та ін.); при подоланні життєвих
криз та важких життєвих ситуацій (Р. А. Ахмеров, Ф. Є. Василюк, Н. Ю. Волянюк,
О. О. Зайва, Т. Л. Крюкова, Т. М. Титаренко та ін.); у контексті надання психологічної допомоги особистості (О. Ф. Бондаренко, С. В. Васьківська, П. П. Горностай,
П. В. Лушин, В. Г. Ромек та ін.). У закордонній психології вивчення поведінки
у важких ситуаціях ведуть Р. Лазарус, С. Фолкмен, П. Коста, Р. Маккрей, У. Лер,
Х. Томе та ін. Залежно від обраної точки відліку автори по-різному визначають
мету вивчення захисної і опановуючої поведінки. Це й аналіз проблем адаптації
індивіда у навколишньому соціумі, і проблеми духовного самовизначення, які
дозволяють зробити вибір з урахуванням особистісного потенціалу.
Оскільки проблема поведінки опанування, як прояву саморегуляції особистості в складних умовах життєдіяльності, є досить багатосторонньою й об’ємною, є складність її презентації в межах цієї книги в повному обсязі. Тому зупинимося тільки на найбільш важливих для розгляду обраної нами проблеми
аспектах.
На думку провідного фахівця в галузі вивчення copіng styles («способів опанування») А. Лазаруса, незважаючи на значну індивідуальну розмаїтість поведінки у стресі, існує два глобальних стилі реагування.
Проблемно-орієнтований стиль спрямований на раціональний аналіз проблеми, пов’язаний зі створенням і виконанням плану вирішення важкої ситуації, що виявляється в таких формах поведінки, як самостійний аналіз того, що
відбулося, звернення за допомогою до інших, пошук додаткової інформації.
Суб’єктно-орієнтований стиль, що є наслідком емоційного реагування на ситуацію, який не супроводжується конкретними діями і виявляється
у вигляді спроб не думати про проблему взагалі, залучення інших до своїх переживань, бажання забутися уві сні, розчинити свої негаразди в алкоголі чи
компенсувати негативні емоції за допомогою їжі. Ці форми поведінки характеризуються наївною, інфантильною оцінкою реальних подій.
Англійський психолог Д. Роджер у своєму опитувальнику виміру copіng
styles виділяє схожі фактори — раціональне й емоційне реагування — та два
додаткові — відстороненість (як витіснення) і уникання. При цьому під емоційним реагуванням також маються на увазі лише негативні переживання.
І. Г. Малкіна-Пих зауважує, що стилі реагування є проміжною ланкою між
стресовими подіями, які відбулися, і їх наслідками у вигляді тривожності, психологічного дискомфорту, соматичних розладів, що супроводжують захисну
поведінку, або ж характерними для стилю поведінки опанування станом душевного підйому і радості від успішного вирішення проблеми. Нижче, на рис. 3,
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наведено схематичне відображення двох основних стилів реагування людини
на негативні події і проблеми та їх ймовірні наслідки45.

Рис. 3. Стилі реагування на негативні події та їх ймовірні наслідки
(за І. Г. Малкіною-Пих)

Таким чином, педагог у ситуаціях професійного стресу чи проблеми може
справитись з нею двома шляхами: витіснити, ігнорувати, заміщати іншими діями (несвідомі механізми регуляції), або рухатись у напрямку усвідомлення
причин, потреб й мотивувати себе на подолання перешкод розвитку, зберігаючи
напрямок саморуху до все більш досконалих форм професійної самореалізції.
Для конструктивного подолання проблеми за допомогою застосування різних
копінг-стратегій людині необхідне використання ресурсів особистості і середовища. Одним із найважливіших ресурсів середовища є соціальна підтримка. Як
показують проведені нами опитування педагогічних працівників, перебуваючи
у професійній позиції того, хто допомагає, вчителеві буває важко звернутись
за соціальною підтримкою, допомогою до інших. Розиток мотивційно-смислової саморегуляції в цьому аспекті має спрямовуватись на усвідомлення педагогом власних ресурсів і обмежень, розвиток ціннісного ставлення до власного
Я, підвищення самооцінки, розвиток мотивації співробітництва і партнерства
як з колегами, іншими дорослими, так і з дітьми.
Перешкоди та утруднення у професійній діяльності педагогічних працівників, у якості джерела, можуть мати не тільки зовнішні (специфіка професійного
середовища), але і внутрішні (індивідуально-особистісні) умови. Проблематизація педагогічної діяльності може бути пов’язана з жорсткими професійними
установками, спрямованістю особистості педагога (на себе або невротизована спрямованість на інших), недостатнім рівнем емоційної культури педагога,
його індивідуальними особливостями (тривожністю, негативним самоставленням), негативістськими моделями мислення, що часто пов’язані з недостатньо
осмисленим й пережитим досвідом невдач та ін. Особистісними ресурсами
поведінки опанування в ситуаціях професійного стресу є адекватна Я-концепцію, позитивна самооцінка, низький нейротизм, інтернальний локус контролю,
оптимістичний світогляд, емпатійний потенціал, афіліативну тенденцію (здатність до міжособистісних зв’язків) тощо. Звідси випливає, що той педагог, який
працює над собою в напрямку саморозвитку таких внутрішніх особистісних
ресурсів, убезпечує себе від професійно-кризових ситуацій, а у випадках утруднень може спиратись на власний духовно-особистісний потенціал.
45
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П-СТАН І П-ДІЯЛЬНІСТЬ
Однак, у професійній сфері педагога можуть виникати ситуації, які потребують більш досконалого виду саморегуляції — мотиваційно-смислового, що
базується на особливому виді активності — переживанні (проживанні) і супроводжується породженням нових життєвих смислів. Ситуації, які ставлять
суб’єкта перед необхідністю переживання, характеризуються неможливістю:
«…неможливістю звично діяти, реалізовувати внутрішні потреби свого життя». У такій ситуації неможливості перед людиною в тій чи іншій формі постає
«задача на смисл» як завдання здобування осмислення, пошуку джерел смислу,
«розробки» цих джерел і т. д. — тобто виробництва смислу. Саме ця загальна ідея виробництва сенсу дозволяє говорити про переживання як про самостійний продуктивний процес, як про особливу діяльність, де співвідносяться
суб’єкт зі світом і вирішуються його реальні життєві проблеми.
На початку минулого століття у радянській психології визначилася тенденція до розрізнення безпосереднього переживання і його наукового пізнання, що
завжди є опосередкованим. При цьому межі поняття «переживання» є достатньо розмитими, що дозволяє дослідникам наповнювати його різними змістами
(Л. С. Виготський, Ф. В. Бассін, С. Л. Рубінштейн, Ф. Ю. Василюк).
Л. С. Виготський розглядає переживання як одиницю свідомості, у якій дані
«з одного боку, середовище у його відношенні до мене, у тому, як я переживаю
це середовище; з другого боку — позначаються особливості розвитку моєї особистості. На моєму переживанні позначається те, якою мірою всі мої властивості, як вони склалися в ході розвитку, беруть участь тут у певну хвилину»46.
Таке розуміння переживання, яке виникає під час педагогічної діяльності, дозволяє на рівні більш точного психологічного аналізу підійти до розуміння педагогічної взаємодії, у якій взаємно переплетені два світи стосунків: стосунки
дорослого і дитини у зовнішньому середовищі і простір внутрішнього світу
особистості самого педагога.
С. Л. Рубінштейн виділяє два типи (або рівня) переживань: вихідний рівень,
що охоплює всі безпосередні психічні стани, та ті, які стають подіями її внутрішнього життя. У подальший аналіз категорії переживання С. Л. Рубінштейн
не заглиблювався. Проте такий розподіл переживань на переживання-стани та
переживання-діяльність зберігається досі у психологічній науці. Про переживання-стани і особливості їх мотиваційно-смислової регуляції мова йшла раніше, у розгляді вольового виду саморегуляції особистості або поведінки опанування. Далі розглянемо особливості мотиваційно-смислової саморегуляції
у процесах переживання як специфічної діяльності особистості.
Л. С. Виготський ввів поняття «смислового переживання» яке розуміється
як психологічне новоутворення, що вперше виявляється у молодшому шкільному віці. Вчений вважав, що саме з цього часу дитина починає розуміти свої
переживання, осмислено орієнтуватися в них. При цьому розвивається логіка
почуттів, формується узагальнене відношення людини до себе, до інших, розу46
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міння своєї цінності. Завдяки цьому з’являється низка складних особистісних
утворень (самооцінка, рівень домагань і т. п.). Л. С. Виготський писав, що поява смислових переживань відкриває новий етап у розвитку особистості, тому
що стає можливою суперечлива боротьба переживань і осмислений вибір між
ними47.
Поняття «смислове переживання» рідко використовується у вітчизняній
психології, хоча у дослідженнях Б. М. Теплова і Ф. Є. Василюка сформульовано
наукові підходи до вивчення переживань, які мають значний евристичний потенціал. Так, на думку Б. М. Теплова, ядром переживання є особливе утворення
у вигляді емоційно пережитого людиною розуміння змістів і цінностей культури48. На думку Ф. Є. Василюка, переживання може бути розкрите як специфічна
діяльність смислопородження, перетворення глибинних структур особистості.
Вчений увів уявлення про переживання «як особливу діяльність, особливу роботу з перебудови психологічного світу, спрямованої на встановлення смислової відповідності між свідомістю і буттям, загальною метою якої є підвищення
свідомості життя»49.
Слідуючи за цими ідеями, можна зробити висновок, що у процесі професійного розвитку педагог стикається з переживаннями, які пов’язані з професійними ситуаціями. Результатом цього досвіду особливої діяльності, переживання
стають новоутворення професійної свідомості вчителя — смислові переживання. Ці смислові утворення професійної свідомості педагога, з одного боку,
змістовно відображають особливості його самосприймання та самоставлення
як до професіонала, з другого — його уявлення про дітей та сам процес педагогічної взаємодії з урахуваннями (чи неврахуванням) соціального контексту,
за якого ця взаємодія відбувається.
Такі смислові переживання виконують важливу роль у процесах мотиваційно-смислової саморегуляції особистості. По-перше, на початку трудової
кар’єри, будучи якісно новою ситуацією розвитку особистості, смислові переживання запускають процес поступової інтеграції життєвої та професійної
лінії розвитку особистості. В подальшому регуляція виявляється у знаходженні
людиною все більше нових смислів особистісної самореалізації у професійних
діях, що посилює її професійну мотивацію і сприяє уточненню задач саморозвитку. По-друге, смислові переживання дозволяють здійснювати інтеграцію,
узгодження потреб, прагнень, цілей педагога як суб’єкта педагогічної дії та
потреб, устремлінь дитини як суб’єкта учіння. По мірі накопичення професійного досвіду педагогічної діяльності вчитель все більш тонко вчиться диференціювати й осмислювати свої переживання і переживання учня. Смислові
переживання педагога стають новоутвореннями, які дозволяють йому свідомо
керувати власним процесом інтеграції суперечливих переживань, що супрово47
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джують розвиток його взаємин з дитиною, і здійснювати осмислений вибір педагогічної позиції та стратегій професійної комунікації і поведінки.
Смислове переживання як новоутворення професійного становлення особистості педагога виявляється у процесі специфічної внутрішньої діяльності
— «смислопобудови». У структурі цієї діяльності задіяні афективні, когнітивні компоненти і ціннісна сфера особистості. Результатом даної діяльності стає
творча трансформація смислового світу особистості, інтеграція у професійну
самосвідомість педагога все більше нових і досконалих професійних змістів,
цінностей.
Внутрішня діяльність переживання завжди має вигляд діалогу, «у монолозі
особистість закрита для взаємодії на рівні смислів»50. Як підкреслює Д. О. Леонтьєв, тільки в діалозі, у внутрішньому зв’язку єдності і протистояння емоційно
забарвлених позицій можлива робота смислопородження. Виходячи з цього,
смислове переживання у структурі саморегуляції педагогічного працівника, що
спрямоване на смислопобудову, може бути розглянуте як динамічний внутрішній діалог особистості фахівця.
Діалогічний підхід у психологічній науці склався на межі XІХ-XX ст. у руслі гуманітарного знання. На противагу класичному типу раціональності, що
ґрунтується на суб’єкт-об’єктних відносинах, у дослідженнях некласичного напрямку все більше значення стало приділятися розумінню і вивченню суб’єктсуб’єктних відносин (М. Бубер). У психологічних теоріях, що відносяться
до цього напрямку, діалог поступово стає онтологічним принципом, деякою
сутністю, спираючись на розуміння якого можна зрозуміти природу і устрій
соціальної і психічної реальності.
Діалоговий підхід як методологічний принцип до вивчення психічного спирається на ідею про те, що самосвідомість особистості завжди є діалогічною,
у ній завжди присутній Інший, проте «функції і конкретна персоніфікація цього
Іншого з віком змінюються»51. У професійному розвитку педагогічного працівника цим Іншим для нього стає особистість дитини. Постановка професійних
цілей і завдань, їх практичне втілення запускає активний процес переживання.
Він супроводжується, з одного боку, актуалізацією діалогу педагога з власною
«внутрішньою дитиною» як втіленням його дитячого досвіду та уявленнями
про педагогічний ідеал вихованця, а з другого — входженням образу реального
Я дитини у професійну свідомість вчителя52.
Поняття «внутрішня дитина» («божественна дитина»), вперше введене
К. Г. Юнгом і визначене як міфологічний та ірраціональний символ, набуло
в науці подальшого розвитку. Так, І. В. Шевцова використовує поняття «діалог
із внутрішньою дитиною» як сукупність прийомів актуалізації і лікування дитячих травм і переживань у межах психотерапевтичного процесу53. У рамках
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діалогічного підходу «внутрішня дитина» розглядається як певна смислова позиція, що розвивається у суб’єкта спілкування. І. В. Заусенко розуміє під «внутрішньою дитиною» багаторівневу афективно-когнітивну, диспозиціональну
систему, що формується у дитинстві, функціонує в сьогоденні дорослої людини
і детермінує його майбутнє й особистісне зростання54. Поділяючи такий погляд, можна передбачити, що «внутрішня дитина» як утворення самосвідомості педагога виступає одним із внутрішніх детермінант мотиваційно-смислових
регуляторних процесів особистості.
Орієнтуючись на наукові погляди І. В. Заусенка, можна передбачити, що мотиваційно-смислова саморегуляція педагога на рівні переживання як смислопородження здійснюється у формі внутрішнього діалогу Я-дорослого з Я-«внутрішня дитина» (як особистісний досвід дитинства самого вчителя). Це допомагає емоційно долучитись, емпатійно налаштуватись на комунікацію з дитиною,
вийшовши для цього через механізм децентрації у внутрішньо рівну вихованцеві (дитячу) позицію55. У цей внутрішній діалог вплітається голос реальної
дитини, яка, поступово інтериорізуючись, входить до уявлень педагога про конктретну дитину. Саме так педагог постійно уточнює «ідеальну модель розвитку» конкретного учня, так обирає й наповнює смислом способи професійної
комунікації з ним. Однак, через механізми ідентифікації і проекції власного
негативного і неусвідомленого дитячого досвіду, педагог може у переживанні
обирати досить деструктивні стратегії педагогічної взаємодії.
Внутрішній діалог педагога при цьому представлений на двох рівнях: інтрапсихічному (переживання себе, своєї «внутрішньої дитини» як досвіду власного минулого дитинства) та інтерпсихічному (педагогічна взаємодія з реальною
дитиною, переживання стосунків як «реалізації внутрішнього Ти у Ти зустрінутому»56. При цьому на кожному рівні розгортається діяльність смислопородження, що є ядром мотиваційно-смислової саморегуляції.
Цікавий аналіз факторів у структурі смислового переживання особистості
описала К. О. Тетерлева у контексті дослідження проблеми материнства57. Вона
представила концепцію чотирьох варіантів внутрішнього діалогу дорослого (де
контактують різні змісти досвіду дитинства дорослого («внутрішня дитина»)
і його уявлення про реальну дитину). В результаті кожного типу діалогу відбувається смислопородження, що визначає реальний контакт дитина-дорослий.
На наш погляд, ця наукова робота має евристичний потенціал для вивчення
процесів внутрішнього переживання й смислопородження педагогічних працівників. Проведення такого психологічного дослідження може становити ці54
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кавий напрямок подальшого вивчення мотиваційно-смислової регуляції фахівців освітньої сфери.
Підсумовуючи огляд різних рівнів мотиваційно-смислової саморегуляції
переживань педагога, що пов’язані з професійною ситуацією, можна сказати,
що саморозвиток й психологічна допомога особистості може здійснюватись
також на різних рівнях:
– психофізичному: мотивація до опанування саморегуляцією функціональних і психічних станів засобами аутогенного тренування, арттерапії,
тілесно-орієнтованої терапії;
– операціональному: мотивація до формування навичок і умінь саморегуляції, діалогічності у професійному контакті;
– когнітивному: робота з психологічним змістом професійних установок,
ідеалів, переконань у бік їх гуманізації, гнучкості;
– емоційному: заохочення до відкритого виразу почуттів вербальними і
невербальними засобами, відкритості, опанування рефлексивними прийомами визначення доцільності вияву емоційних реакцій, навчання емпатійному слуханню;
– особистісному: робота з цінностями, мотивацією, смисловими утвореннями, в напрямку розвитку їх усвідомленості, гуманізації;
– духовному: розвиток устремніння особистості педагога до розкриття
власного духовного потенціалу, відкриття особистісного смислу у служінні іншим, духовного переживання єдності з усім живим та ін.

1.3.4. Мотиваційно-смислова саморегуляція у структурі педагогічної
дії та виховного вчинку як одиниць професійної діяльності
педагогічного працівника
Педагогічна діяльність — це професійна активність учителя, в якій за допомогою різних засобів впливу на учнів реалізуються задачі навчання й виховання (А. К. Маркова). У загальному вигляді педагогічна діяльність — це
особливий, багатогранний і багатоплановий вид діяльності, що пов’язаний з
навчанням і вихованням.
Існують різні види педагогічної діяльності: навчальна, виховна, організаторська, управлінська, консультативна, пропагандистська, самоосвітня. Однак,
незважаючи на різноплановість видів педагогічної діяльності, можна виділити
її функціональні одиниці — педагогічну дію і виховний вчинок.
У психології прийнято аналізувати діяльність у єдності її структурних компонентів таких, як ціль, мотив, дії (операції), результат. Системотвірною характеристикою діяльності, у тому числі педагогічної, є мета. Якщо мотив — це внутрішня спонукальна причина діяльності, то ціль є передбачення в мисленні результату діяльності і способів її реалізації. Інакше кажучи, ціль є «ідеальним»
предметом діяльності і безпосередньо пов’язана з мотивами діяльності. Загальна
стратегічна мета (формування гармонічно розвиненої особистості) досягається
рішенням конкретних задач навчання і виховання з різних напрямків. Основною
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функціональною одиницею, за допомогою якої виявляються усі властивості педагогічної діяльності, виступає педагогічна дія як єдність цілей і змісту.
На противагу аналізу, що розкладає складне ціле на елементи, був розроблений принципово новий спосіб аналізу, який виділяє одиниці. Вперше цей аналіз розробив К. Маркс і показав зразок його застосування у дослідженні капіталістичного способу виробництва. Л. С. Виготський першим застосував спосіб
розчленовування складних цілих на одиниці у психології під час дослідження
проблем мови і мислення. «Під одиницею ми маємо на увазі, — писав Л. С. Виготський, — такий продукт аналізу, який, на відміну від елементів, володіє всіма основними властивостями, властивому цілому, і які є далі нерозкладними
живими частинами цієї єдності». У психології уявлення про дію як специфічну
одиницю людської діяльності були далі конкретизовані С. Л. Рубінштейном та
О. М. Леонтьєвим. Дія — з позицій теорії діяльності — основна одиниця аналізу діяльності, процес, що спрямований на реалізацію мети. Характеризуючи
поняття дії, виділяють чотири моменти:
1) дія в якості необхідного компонента містить акт свідомості у вигляді постановки й утримання мети; але цей акт не замкнутий у самому собі, а розкривається у дії;
2) дія — одночасно акт поведінки, але зовнішні рухи розглядаються в нерозривній єдності зі свідомістю, адже рух без цілі — скоріше поведінка, що
не відбулася, ніж його справжня сутність;
3) через поняття дії стверджується принцип активності, що є протилежним принципу реактивності: у суб’єкті передбачається активне начало у формі
цілі;
4) поняття дії «виводить» діяльність людини у предметний і соціальний
світ, тому що мета дії може бути будь-якою, не тільки чисто біологічною, але і
соціальною.
Отже, дією називають частину діяльності, що є цілком самостійною, усвідомленою людиною метою. Будь-яка діяльність здійснюється у формі дій чи
ланцюга дій. Це значить, що коли ми спостерігаємо який-небудь зовнішній чи
внутрішній процес активності людини, то стосовно її мотиву ця активність є
діяльністю, а стосовно мети — або окремою дією, або сукупністю, ланцюгом
дій. Діяльність і дія тісно не пов’язані. Та сама діяльність може реалізовуватися
різними діями, і та сама дія може входити в різні види діяльності.
Дія, маючи визначену мету, здійснюється різними способами в залежності
від тих умов, у яких ця дія відбувається. Способи здійснення дії називаються
операціями.
Операція (від лат. operatіo — «дія») — виконавча одиниця діяльності людини, що співвідноситься з задачею і з предметними умовами її реалізації. Операцією називають спосіб здійснення дії. Операції, за допомогою яких людина
досягає своїх цілей, є результатом оволодіння людиною суспільно вироблених
способів дій. Операції розглядаються насамперед як породжені чи раніше сформовані: 1) перцептивні; 2) мнестичні; 3) інтелектуальні акти. Операції — це
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перетворені дії, що стали способами здійснення інших, більш складних дій.
Наприклад, коли педагог тільки починає свою кар’єру створення конспекту
уроку може бути дією, що направляється свідомою метою. Але, опанувавши
цю дію, суб’єкт може включати її уже в якості операції у більш складну дію
(наприклад, творчу), і написання конспекту перетворюється з дії в операцію.
Операції, яким суб’єкт надає перевагу, характеризують її індивідуальний
стиль діяльності. О. М. Леонтьєв вважає, що дія може перетворитися в операцію, однак неодноразово досягнута мета, стійко пов’язуючись зі способом
її досягнення, перестає внаслідок автоматизації дії усвідомлюватися і виявляється у структурі діяльності умовою виконання іншої дії (функціонує механізм
«зміщення мети на умову»). Отже, дія — це довільна, свідома, опосередкована
активність, що спрямована на досягнення усвідомлюваної мети. Дія є головною
структурною одиницею діяльності і визначається як процес, що спрямований
на досягнення мети.
Специфікою дії, на відміну від звичного або імпульсивного поведінкового
акту, безпосередньо обумовленого предметною ситуацією, є те, що вона завжди
реалізується опосередковано. В якості засобів можуть виступати різні знаки,
ролі, цінності, норми і т.п., застосовуючи які, суб’єкт опановує дією, перетворює її в «особистісну», що належить йому самому. Таким чином, педагогічна дія
— завжди є виявом внутрішніх особистісних змістів вчителя чи вихователя.
Можуть бути виділені наступні складові частини дії: 1) ухвалення рішення;
2) реалізація; 3) контроль і корекція. При цьому в ухваленні рішення відбувається погоджування образу ситуації, способу дії, інтегральної і диференціальної програм. Реалізація і контроль здійснюються циклічно. У кожнім з них відбувається використання як засвоєних, так й індивідуально вироблених засобів
і знарядь.
Основною функціональною одиницею, за допомогою якої виявляються усі
властивості педагогічної діяльності, є педагогічна дія як єдність цілей і змісту.
Поняття в педагогічній дії виражає те загальне, що характерне усім формам педагогічної діяльності (уроку, екскурсії, індивідуальній бесіді і т. п.), але не зводиться ні до однієї з них. У той же час педагогічна дія є тим особливим, котре
виражає і загальне, і все багатство окремого. Звертання до форм матеріалізації
педагогічної дії допомагає показати логіку педагогічної діяльності. Педагогічна дія вчителя спочатку виступає у формі пізнавальної задачі. Спираючи на наявні знання, він теоретично співвідносить засоби, предмет і передбачуваний
результат своєї дії.
Педагогічна дія як одиниця педагогічної діяльності вибудовується за тією ж
п’ятикомпонентною будовою, що й цілісний діяльнісний процес (мотиваційносмисловий, інформаційно-пізнавальний, цілеутворюючий, операціонально-результативний, емоційно-почуттєвий компоненти).
Педагогічна дія вчителя спочатку виступає у формі пізнавальної задачі.
Спираючи на наявні знання, педагог теоретично співвідносить засоби, предмет
і передбачуваний результат своєї дії. Пізнавальна задача, будучи вирішеною
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психологічно, потім переходить у форму практичного перетворювального акту.
Діяльність педагога-вихователя по своїй природі є процесом рішення безлічі
задач різних типів, класів і рівнів. Пошук ефективних нових рішень педагогічних задач пов’язаний із творчістю педагога.
При аналізі діяльності педагога можна використовувати різні моделі, але
при цьому важливо пам’ятати, що педагогічна діяльність є спільною, а не індивідуальною. Специфічний і об’єкт педагогічної діяльності — особистість того,
якого навчають, із властивими йому індивідуальними якостями, що знаходиться під впливом багатьох факторів і людей, які перетворюють її. У зв’язку з цим
до числа актуальних у психології педагогічної діяльності відносяться проблеми творчого потенціалу педагога і можливостей подолання ним педагогічних
стереотипів, професіоналізму педагога, його психологічної підготовленості, підвищення кваліфікації, їх готовності до систем розвиваючого навчання,
сприйнятливості до інноваційних процесів тощо.
Психологічна структура педагогічної діяльності включає:
• мотиваційно-орієнтовну ланку — готовність до діяльності та постановка вчителем цілей і задач.
• виконавську ланку — вибір і застосування засобів впливу на учнів.
• контрольно-оцінну ланку — контроль та оцінка своїх власних педагогічних впливів, тобто педагогічний самоаналіз.
Зауважимо, що педагогічна діяльність насправді починається не з мети, а з
аналізу вихідної педагогічної ситуації.
Педагогічною ситуацією називають сукупність умов, у яких учитель ставить
педагогічні цілі й задачі, приймає та реалізує педагогічні рішення. У принципі,
будь-яка ситуація стає педагогічною, якщо в ній реалізуються педагогічні цілі
й задачі.
Педагогічна задача (задача в даному випадку розуміється як система, що
складається з предмета задачі та моделі необхідного стану предмета) повинна:
• включати характеристику психічного розвитку до впливу й бажані зміни
у психічному розвитку після впливу;
• сприймати учня як активного співучасника процесу (у даному випадку
має місце «довизначення» задачі з боку учня в залежності від його особистої мотивації, рівня домагань і т. п. або «перевизначення» — заміна
задачі вчителю на свою власну).
«Довизначення» або «перевизначення» — це реальні процеси зміни, активного прийняття й переробки педагогічних задач у свідомості учня в залежності
від його можливостей. Рішення педагогічних задач включає кілька етапів: аналітичний, постановку цілей і конструктивний, на якому відбувається планування способів рішення задач.
Особливістю педагогічних задач є те, що їх рішення вимагає негайних дій,
а результат буває відстрочений у часі, що ускладнює контроль. У педагогічному процесі завжди існує ієрархія задач: глобальні, стратегічні, поетапні й
тактичні.
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Для реалізації педагогічної діяльності необхідні відповідні вміння. У першу групу вмінь включають: уміння бачити в педагогічній ситуації проблему та
формулювати її у вигляді педагогічної задачі; уміння бачити та вивчати педагогічну ситуацію. Другу групу вмінь складають: уміння «чому учити» (робота
зі змістом матеріалу) і «як учити» (ефективне сполучення прийомів і засобів
навчання). Третя група вмінь пов’язана з використанням психологічних знань:
уміння хронометрувати процес праці й аналізувати свою діяльність. Це висуває
вимоги до регулятивних можливостей особистості педагога, зокрема до вмінь
свідомо спрямовувати активність на різні, актуалізовані в певних умовах реальної педагогічної ситуації та наділені актуальним смислом компоненти педагогічні дії. Це забезпечує оперативний самоконтроль, самокорекцію, кінцеву
ефективність педагогічної дії.
Специфікою педагогічної діяльності є те, що його базовою основою є діяльність спілкування. У більшості випадків міжособистісне спілкування виявляється вплетеним у ту чи іншу діяльність, виступає в якості істотного і невід’ємного її атрибута, важливою умовою її успішності. Поза спілкуванням людей
один з одним немислимі не тільки трудові процеси, навчання, але й багато інших видів діяльності. Вид і характер діяльності, що обслуговує спілкування,
впливають на зміст, форму й особливості протікання самого процесу спілкування між її учасниками.
Оскільки будь-яка діяльність припускає конкретний розподіл ролей між
учасниками, наділення їх певними правами й обов’язками, спілкування конкретного вчителя зі своїми учнями буде істотно відрізнятися від умов спілкування. Так, на уроці буде переважати ділове спілкування, що націлене на те, щоб
допомогти учневі засвоїти нові поняття, опанувати більш складними уміннями
і навичками. Вчитель тут виступає в ролі компетентного фахівця й організатора
діяльності учнів, що відповідає за законом перед своїми учнями, їх батьками і
суспільством за якість своєї роботи. Поряд з цим спілкування може протікати
як самостійний процес, що не обслуговує ніяку діяльність. Через це спілкування відбувається задоволення потреб людини в контакті з іншими людьми,
у результаті чого створюються умови, при яких внутрішній світ однієї людини
розкривається для іншої.
Діяльність і спілкування можуть розглядатися як дві приблизно рівнозначні
категорії, що відбивають дві сторони соціального буття людини. Спілкування
може бути представлене як сторона діяльності, що виступає в ролі її передумови, умови, внутрішнього чи зовнішнього фактора. Але справедливо і зворотне: діяльність може служити передумовою, умовою чи фактором спілкування.
Отже, спілкування можна розглядати і як особливого роду діяльність, і як один
із атрибутів тієї чи іншої діяльності. Разом з тим поряд з матеріальним спілкуванням, яке передбачає, що активність суб’єкта має на меті лише керування
його практичними діями, має місце і спілкування духовне, метою якого є духовне єднання партнерів, досягнення їх духовної спільності.
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Педагогічне спілкування — це специфічна форма спілкування, що має свої
особливості й у той же час підкоряється загальним психологічним закономірностям, властивому спілкуванню як формі взаємодії людини з іншими людьми,
що включають комунікативний, інтерактивний і перцептивний компоненти.
Педагогічне спілкування — це сукупність засобів і методів, що забезпечують
реалізацію цілей і задач виховання і навчання і певний характер взаємодії педагога й учнів.
Дослідження в області педагогічної психології показують, що значна частина педагогічних труднощів обумовлена не стільки недоліками наукової і
методичної підготовки викладачів, скільки деформацією сфери професійно-педагогічного спілкування. Аналіз уже перших професійних кроків педагогів виявляє явище, що можна було б назвати педагогічним імпринтингом (миттєвим
закарбуванням): результати найперших контактів з учнями визначають вибір
напрямку, по якому піде подальша еволюція професійно-педагогічного спілкування. Причому така еволюція може розгортатися від пасивно-інформаційного
стилю до монологічно-авторитарного або діалогічно-довірливого.
Як комунікативна діяльність спілкування може бути представлене як процес активності людини, спрямований на іншу людину (на її почуття, мотиви,
вчинки), що виражається за допомогою різних комунікативних засобів (слів,
жестів, міміки) і направляється відповідними мотивами (пізнати іншу людину
як особистість) для реалізації тієї чи іншої комунікативної потреби (вступити
в контакт з іншою людиною, залучити партнера до своїх цінностей). Комунікативні дії — це активність людини стосовно іншої людини, що переслідує певні
цілі: передати інформацію, змінити поведінку, впливати на почуття партнера.
Комунікативні операції — це способи здійснення комунікативних дій.
Таким чином, можна стверджувати, що предметом комунікативної діяльності є інша людина — партнер по спілкуванню. Більш того, предметом активності у спілкуванні може бути не просто абстрактний партнер чи та або інша
особливість конкретної особистості, яка виступає як партнер по спілкуванню.
Це особливо важливо враховувати при аналізі спілкування педагога зі своїми
вихованцями, оскільки їх взаємодія завжди носить конкретний характер.
Очевидно, що учня притягує до себе або відштовхує від себе не просто людина з дипломом педагога, а конкретна особистість. Так, у спілкуванні з одним
учителем — предметом комунікативної активності учня — може бути висока
компетентність педагога в конкретній галузі знань. Учня залучають начитаність
та ерудованість вчителя, його вміння вирішити будь-які задачі, проаналізувати
ту чи іншу ситуацію. Тому як внутрішнє спонукання до спілкування учня з таким учителем будуть виступати насамперед пізнавальні мотиви: учень вступає
у спілкування, щоб довідатися щось нове і цікаве, щоб перевірити рівень своєї
компетентності у визначеній галузі знань, навчитися вирішувати більш складні
задачі.
У спілкуванні з іншим учителем — предметом комунікативної активності
учня — можуть виступати висока моральність, чуйність педагога, його здат66

ність зрозуміти внутрішній світ свого вихованця і надати йому необхідну допомогу і підтримку в рішенні його особистісних питань. Ймовірніше за все,
учень у комунікативній діяльності з цим вчителем буде керуватись головним
чином моральними мотивами. Оскільки учень вступає у спілкування не стільки для того, щоб довідатися щось цікаве, освоїти які-небудь нові способи
інтелектуальної і практичної діяльності, його буде притягати педагогічний такт
учителя, поважне відношення до його (учня) особистості, зацікавленість у його
долі.
Для педагогічного аналізу визначальне значення має моральний сенс спілкування педагога і вихованців, педагогічна доцільність використовуваних учителем методів і прийомів, а також ті моральні новоутворення, що формуються
у процесі їхнього спілкування. Важливо, щоб педагог не тільки звертав увагу
на зовні видимі прояви активності своїх підопічних, але й розумів причини
цієї активності, бачив ті мотиви, що спонукують учнів зробити той чи інший
учинок, піклувався про моральні змісти цих учинків.
Практика показує, що не всяке звертання однієї людини до іншої, зокрема
не кожне звертання вчителя до свого учня, так само як і учня до вчителя, можна вважати спілкуванням. Адже часом учитель говорить, що учень не чує,
тому що зайнятий іншою справою. А іноді вчитель «віщає» так голосно і так
«правильно», що учні свідомо не бажають чути свого наставника. Очевидно,
умовою перетворення впливу в міжособистісне спілкування є здатність сприймати партнера як суб’єкта, тобто як особистість, яка володіє певним життєвим
досвідом, яка спромоглася створити власну систему цінностей, яка має право
на свою думку, навіть якщо життєвий досвід особистості учня в кілька разів
менший, ніж у педагога, а система його цінностей не збігається з цінностями
вчителя. Подібне сприйняття того, кого навчають, як суб’єкта, здатність чути,
бачити і розуміти його вимагають від вчителя певної позиції, а також духовних
зусиль і професійних вмінь. Це особливо характерно для гуманістичної педагогіки, інтерес до якої з боку вітчизняних вчителів постійно зростає.
Як відомо, у школах гуманістичної орієнтації акцент у навчанні зміщується
з передачі знань на створення психолого-педагогічних умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня. Тому характер навчально-виховного процесу
змінюється у бік орієнтації на особливості особистості учня, максимальне врахування його індивідуальних можливостей, здібностей, інтересів.
Гуманістичне спілкування діалогічне, тобто засноване на діалозі, має безліч
змістів, різні смисли. Спілкування через діалог розглядається як умова реалізації суб’єкт-суб’єктних відносин. Воно припускає не почерговий обмін інформацією, а спільний пошук загальних позицій, розуміння, поглядів партнера, поважне відношення до іншої думки, взаємну доповнюваність позицій учасників
спілкування, співвіднесення яких і є метою діалогу. У діалозі кожне повідомлення, кожне посилання розраховане на його інтерпритацію співрозмовником і
зворотне повернення у збагаченому, інтерпретованому вигляді для подальшого
аналогічного доопрацювання іншим партнером.
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Монолог, на відміну від діалогу, припускає використання окремих повідомлень, спрямованих від джерела інформації до її споживача. Монологічне спілкування має на увазі домінування у взаємодії одного змісту, однієї волі одного
з учасників спілкування (наприклад, учителя), що повинно бути беззастережно
прийнято іншими учасниками (учнями). Отже, якщо в монологічному спілкуванні активний в основному лише один із учасників, який направляє свою активність на іншого учасника, який може бути менш активним і навіть пасивним,
то в діалогічному спілкуванні активні всі учасники, усі суб’єкти спілкування.
Важливо відзначити, що в системі діалогічного спілкування активність педагога направляється і на особистість партнера по спілкуванню, і на предмет
спілкування, у якості якого можуть виступати навчальні задачі, теореми, історичні факти, особливості літературних героїв тощо. У цьому полягає один з
істотних педагогічних змістів діалогічного спілкування, його гуманістичний
характер. У такому спілкуванні вчитель неодмінно враховує особистісні особливості учня: його інтереси, здібності, настрій у момент взаємодії. Поряд з
цим, вступаючи в діалог щодо тих чи інших історичних подій чи природних
явищ, вчитель і учень можуть не погоджуватися з думкою партнера і вступати
в полеміку. Однак у діалогічному спілкуванні вони не зачіпають особистісних
особливостей один одного, не кривдять і не ображають особистого достоїнства
партнера і, отже, не створюють умов для взаємної критики і образ.
Не слід плутати монологічне спілкування як спосіб взаємодії з партнерами і монолог як спосіб викладу навчального матеріалу вчителем. Адже в навчальному процесі школи монолог як один із дидактичних прийомів займає
визначене місце і широко використовується педагогами. Аналогічно в навчальному процесі має місце і передача повідомлення як інформаційний зв’язок
навчального матеріалу з тим, кого навчають. Очевидно, що коли ми говоримо
про педагогічну діяльність, мова повинна йти не про те, щоб зводити зміст кожної педагогічної дії тільки до спілкування-діалогу, а про те, щоб чітко розуміти, у яких випадках можна оптимально використовувати просте повідомлення,
монолог, а в яких найбільш ефективний діалог як безпосередня взаємодія всіх
суб’єктів педагогічного процесу. Важливо, щоб учитель не розглядав своїх учнів як пасивні об’єкти для застосування своїх зусиль, а підходив би до них як
до активних учасників спільного навчального процесу. Тоді будь-яка вихідна
від нього інформація буде набувати особистісного смислу для кожного учня.
Адже це не просто якась абстрактна інформація, а інформація «для мене». Вона
виходить не від якогось безликого джерела (наприклад, від комп’ютера), а від
«мого» учителя, зацікавленого в тому, щоб донести до мого розуміння, допомогти мені в її засвоєнні і застосуванні.
В. П. Бедерханова вважає діалог самостійною педагогічною стратегіїю, яка
є протилежною стратегії негуманній, маніпулятивній. Як їх розрізняти? Інколи
педагоги, пише вчена, «використовують методи, які начебто дозволяють кожному реалізувати свою активну позицію. Проте дорослі усе придумали самі,
вирішили за дітей і, вміло маніпулюючи ними, лише створили ілюзію само68

стійності своїх вихованців. Другий варіант передбачає самовизначення кожного в ситуації вибору»58.
У зв’язку із розглядом діалогічної стратегії потрібно зосередитись на змісті
самого поняття діалогу. У розумінні цього поняття не можна обмежитись традиційним тлумаченням діалогу як форми спілкування, за якої його учасники
обмінюються висловлюваннями або репліками. У працях М. Бубера, М. М. Бахтіна поняття діалогу зазнало суттєвого переосмислення й розвитку. Діалогічними — на відміну від монологічних — вважають зокрема: тип відносин
індивідуальних або групових суб’єктів (у тому числі нерівних за соціальним
статусом), котрий передбачає не лише взаємну повагу й установку на співпрацю, а й щиру готовність конструктивно скористатися у цій співпраці думками
й пропозиціями один одного і навіть, за достатніх підстав, істотно змінити свої
позиції59.
Психологічним механізмом реалізації такої готовності постають внутрішні
діалоги, що розгортаються у психіці учасників діалогічної взаємодії.
Діалогічна взаємодія у будь-якій сфері діяльності, включаючи педагогічну, повинна бути ефективною, відповідати деяким універсальним принципам.
Г. О. Балл сформулював і обґрунтував принципи побудови діалогу як гуманістичної парадигми соціальних стосунків, які він назвав діалогічні універсалії.
Цих принципів шість:
1. Принцип поваги до партнера. Крім очевидного змісту цього принципу,
Г. О. Балл наголошує на важливості для педагогічної діяльності гармонійного
поєднання знання і незнання про дитину. Це означає, що «у педагогічній рефлексії, у плануванні педагогічних дій бажано виходити з якнайповнішого можливого знання про дитину (зокрема, про дану конкретну дитину); але в безпосередній взаємодії з дитиною педагог має абстрагуватися від усієї інформації,
котра може зашкодити беззастережному прийняттю дитини, в дусі К. Роджерса, і невимушеному спілкуванню з нею (більше того — «щиро забути» таку
інформацію)»60.
2. Принцип прийняття партнера таким, яким він є, і водночас орієнтації
на його найвищі досягнення (реальні та потенційні), на перспективу, що відкривається перед ним. Поділ педагогом на «добре» й «погано», «перспективно»
й «неперспективно» рис, талантів дитини є шкідливим. Життя часто показує,
що резерви успішного розвитку нерідко криються і в тих якостях, які прийнято
оцінювати як негативні.
3. Принцип поваги до себе. Повага педагога до дітей, колег, їх безоцінне
прийняття, орієнтація на перспективу, що відкривається перед ними, передбачають принципово таке ж саме ставлення до себе.
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4. Принцип згоди (конкордантності), який полягає у необхідності згоди учасників діалогу щодо базових знань, норм, цінностей і цілей, якими вони керуються у цьому діалозі. Учасників діалогу має об’єднувати спільна мета (пізнавальна, естетична, творча або ще якась), до якої всі вони прагнуть (хоча їх цілі
можуть бути різні). Важливо, щоб навіть кожний його етап хоча б на якийсь крок
наближав до досягнення цієї спільної мети, зближаючи інтереси суб’єктів.
Г. О. Балл особливо підкреслює першорядну значущість ціннісно-смислових компонентів нормативної бази діалогу. Тією мірою, якою конкретна мета
слугує засобом реалізації певних цінностей, спільних для учасників діалогу,
суперечності, які виникають, стають не приводом для відмови від цілі, а лише
для переформулювання її.
5. Принцип толерантності. Цей принцип пов’язаний із загальногуманістичними настановами, з розумінням складності й суперечливості світу. Толерантність не передбачає беззастережного прийняття чи індиферентності до чиїхось
думок або вчинків.
На думку Г. О. Балла, поняття толерантності означає, що висунута партнером ідея принаймні приймається до обговорення, його вчинок не відкидається
як неприпустимий, поки не обґрунтовано їх неприйнятність. Презумпція прийнятності протидіє відхиленню ідей або вчинків під впливом їх суто емоційної
непривабливості або внаслідок неадекватного застосування норм, запозичених
з «чужої» практики.
6. Принцип розширення і збагачення культурного поля, в якому живе й діє
особистість або соціальна спільнота.
Всі діалоги розгортаються не у вакуумі, а в рамках людської культури. Тож
ефективнішими (з погляду основоположної гуманістичної ідеї про якнайповніше розкриття людських здатностей) мають бути діалоги, що повніше використовують потенціал культури, органічно вписуючись у «великі діалоги», через які вона функціонує й розвивається. Розширення і збагачення культурного
поля, в якому живе й діє особистість, збільшують можливості її саморозкриття,
самовияву, втілення її індивідуального сенсу життя. Цей принцип підносить
діалогову педагогічну стратегію до рівня духовного розвитку особистості,
до буттєвої єдності зі світом.
Слід зробити застереження проти спрощеного тлумаченням гуманістичної
парадигми і відповідній їй діалогічній стратегії у педагогічній сфері. Така парадигма не виключає соціальне управління педагогічного процесу з боку педагога. Звичайно, таке педагогічне управління навчально-виховним процесом
має бути гуманістично зорієнтованим. Г. О. Балл підкреслює, що «бажаними
в гуманістично зорієнтованому соціальному управлінні можуть бути лише
результати, узгоджувані з інтересами й прагненнями тих, хто є його об’єктами. Слід підкреслити, що вживання тут, заради наукової коректності, термінів
«управління» й «об’єкт» аж ніяк не виключає поваги до суб’єктних якостей
об’єктів управління»61. Навпаки, гуманістично зорієнтоване соціальне управ61
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ління має допомагати людині «розвиватися в напрямку більшої людськості»62
і дедалі більшою мірою ставати суб’єктом цього розвитку. Якщо, наприклад,
цілеспрямовані фасилітативні впливи з боку педагога допомогли учневі обрати
найбільш відповідний його здібностям напрям творчої діяльності і, виявивши
наполегливість і винахідливість, досягти в ньому успіхів, то й педагог може
пишатися успіхом своєї управлінської (у широкому розумінні) діяльності. Педагогічне управління (і в цьому його специфіка) «спрямоване зрештою на власне заперечення»63, тобто на те, щоб учень зміг обійтися без допомоги педагога;
найкращі педагоги прагнуть того, щоб їхні учні перевершили їх.
Людські взаємини, у тому числі й у навчальному процесі, повинні будуватися на суб’єкт-суб’єктній основі, коли обидві сторони спілкуються на рівних,
як особистості, як рівноправні учасники процесу спілкування. При дотриманні
цієї умови встановлюється контакт «учитель — учень», як міжособистісний контакт, у результаті якого і виникає діалог, створюються найбільш сприйнятливі
і відкриті умови для впливів одного учасника спілкування на іншого. Створюється оптимальна база для позитивних змін у кожного з учасників спілкування.
Таким чином, заміна міжрольового спілкування спілкуванням міжособистісним
сприяє відходу від формалізму і догматизму в навчанні. Але перехід від директивно-імперативного до демократичного, рівноправного способу спілкування,
від монологічного — до діалогічного спілкування ніколи не відбудеться, якщо
до нього не готові обидві сторони, що беруть участь. Щоб такий вид спілкування став реальністю, необхідна сформованість гуманістичного за своїм характером комунікативного ядра особистості як у педагога, так і в учня.
Чи буде педагогічне спілкування оптимальним, залежить від педагога,
від рівня його педагогічної майстерності, що у сваю чергу тісно пов’язана з
функціональністью мотиваційно-смислової регуляції особистості вчителя.
Для встановлення позитивних взаємин з учнями педагог повинен виявляти
доброзичливість і повагу до кожного з учасників навчального процесу. Дослідження показують, що педагоги, які акцентують власне «Я», виявляють формалізм у відношенні до учнів, поверхневу включеність у ситуацію навчання,
авторитарність, підкреслюють власну перевагу і нав’язують свої способи поведінки. У педагогів з централізацією «Я — інший» виявлене стійке прагнення
будувати спілкування на рівних началах і розвивати його в діалогічній формі.
Така взаємодія об’єктивно сприяє гуманізації відносин «учитель — учень» і
всього навчання в цілому.
Спілкування містить у собі всі ті регуляторно-змістовні аспекти, що властиві діяльності взагалі. Специфіка ж структурно-змістовних характеристик
спілкування полягає в тому, що спонукально-оцінний компонент у спілкуванні
буде існувати як інформування суб’єктом інших учасників спілкування про свої
наміри, мотиви, прагнення, очікування, стани, що виникають під час спілкування, як здатність суб’єкта до відкритої демонстрації своєї індивідуальності,
62
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особистісних особливостей, моральних переваг. Такий процес у спілкуванні
буде називатися контактом, що виражає ступінь інформаційної «відкритості» і
«закритості» людини для партнера.
Разом з тим, оскільки для будь-якого індивіда характерна тенденція до збереження своєї внутрішньої цілісності і здійснення корекції зусиль у ситуації
реалізації активності, то існує й інший аспект взаємодії, що реалізується як
зворотний зв’язок. Під зворотним зв’язком у спілкуванні розуміється процес
отримання його учасниками інформації про хід спілкування, про зміни, що
відбулися в ситуації або взаємодії в одному партнері у результаті активності
іншого суб’єкта, про те, як ці зміни співвідносяться з його потребами або з
прогнозованими, бажаними результатами, націленість на одержання цієї інформації і здатність перебудовувати взаємодію відповідно до неї. Причому зворотний зв’язок буде залежати не тільки від того, хто сприймає, але і від партнера,
тому що він може впливати на цю інформацію, визначаючи міру «відкритості»
чи «закритості», що може істотно позначитися на ефективності процесу взаємовпливу.
Оскільки учасники спілкування є активними суб’єктами, то процеси контакту і зворотного зв’язку, що організовують спілкування, необхідні як одному, так
і іншому учаснику спілкування. Причому, якщо для одного учасника спілкування це інформація контакту, то для іншого вона ж виступає зворотним зв’язком,
і навпаки.
Виходячи з аналізу специфіки педагогічного спілкування, можна припустити, що контакт у процесі педагогічного спілкування буде виступати як особлива
якість учителя, як здатність відкрито демонструвати іншим, у тому числі й учню,
свою індивідуальність, інформувати учнів про себе, свої стани, переваги, прагнення, позиції, погляди. Відкритість педагога (контакт), ймовірно, буде створювати в учнів можливість спрогнозувати дії педагога, визначити можливі його
відносини до учня і його вчинку, підвищувати комунікативну компетентність учнів64.
Зворотний зв’язок у педагогічному спілкуванні повинен виявлятись у наявності в педагога чутливості до зовнішніх впливів (інформації, що надходить від
учнів і яка містить їхню реакцію на дії вчителя) як здатності педагога налагодити інформаційний потік про зміни, що відбуваються на уроці в дітей, у результаті його активності, про їх емоційні стани, що виникають у процесі взаємодії,
здатності вчителя змінювати свою поведінку, перебудовувати змістовні характеристики взаємодії, з урахуванням інформації, що надходить від учнів.
Виховний вчинок є специфічною варіантою педагогічної дії. Фокус-мета
— особистісний розвиток дитини, її духовного потенціалу через специфічну
дію — опора на зону найближчого (перспективного) розвитку.
Часто вирішення суперечностей педагогічної діяльності, що виникають
у контакті з дитиною, потребує від педагога особистісного вибору, вчинку.
64
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Ф. Є. Василюк визначає вибір як «дію суб’єкта, в якій він віддає перевагу одній
альтернативі перед іншою (іншій) на певній підставі»65. Уточнюючи поняття цих
«внутрішніх підстав вибору» і не погоджуючись із надмірною універсалізацією
поняття «вибір», Г. О. Балл пропонує розрізняти стратегічні і особистісні вибори у соціальній поведінці людини. Посилаючись на дослідження інших вчених
(П. П. Горностая, М. Б. Могильнер), він зазначає, що «люди досить часто потерпають від неготовності до вправного здійснення актів вибору»66, що на фоні
потреб професійного середовища може викликати професійний стрес і навіть
особистісні деструкції у педагога. Натомність конструктивний особистісний
вибір «виступає ефективним засобом попередження неврозів і особистісних
дисгармоній, стає значимою умовою особистісного зростання»67.
Г. О. Балл наголошує, що психологічний зміст актів вибору, здійснюваних
особою, може бути дуже різним:
1) операцією у структурі певної діяльності (тобто людина обирає не замислюючись, в силу навички вже раніше обрану й перевірену найбільш ефективну
стратегію поведінки у досить відомих обставинах);
2) цілеспрямованою дією у випадку зміни звичних обставин діяльності, коли
суб’єкт свідомо обирає з декількох альтернатив поведінки, проте ці альтернативи не відображені у свідомості як конфліктні щодо значущості;
3) вчинком або особистісним вибором, коли людина обирає між різними цінностями, значущими для суб’єкта альтернативами. У такому випадку завжди
відбувається внутрішнє співвіднесення суб’єктивного й об’єктивного. Вчинок,
за С. Л. Рубінштейном, — це така дія, у якій «провідне значення має свідоме
ставлення людини до інших людей,… до норм суспільної моралі»68.
У ході реалізації педагогічної дії вчитель може зустрітися з трьома варіантами педагогічних ситуацій, які потребують різного ступеня задіяності мотиваційно-мислової саморегуляції. По-перше, у ситуації прогнозованій, непроблемній
за характером регуляторні процеси функціонують на рівні операціональному,
спираючись на сформовані навички й перевірені досвідом стратегії професійної поведінки.
По-друге, в ситуаціях творчих, нестандартних, де суб’єктивна цінність, значущість альтернатив вибору не сприймається для людини як конфліктна, саморегуляційні процеси, починаючись від оцінки суб’єктивної значущості основ
вибору, розгортаються у цілепокладання й здійснюються як цілеспрямована
педагогічна дія.
Нарешті, коли у педагогічній практиці виникає ситуація, яка спричинює
конфліктний смисл для особистості, у якій вона має обирати між декількома
65

66

67

68

Василюк Ф. Е. Психотехника выбора / Ф. Е. Василюк // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. — М. : Смысл, 1997. — 336 с. — С. 284314.
Балл Г. О. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки / Г. О. Балл // Соціальна психологія. — 2005. — № 1.
— С. 3-13. — С. 4.
Могильнер М. Б. Трансформация социальной нормы в переходный период и психические расстройства / М. Б. Могильнер // Обществ. науки и современность. — 1997. — № 2. — С. 70-79.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — М. : Учпедгиз, 1946. — 704 с. — С. 16.

73

значущими альтернативами, між різними цінностями, педагог стає перед необхідністю здійснити таку педагогічну дію, яка за психологічним змістом є особистісним вибором. Якщо вчитель у цьому виборі керується власними духовними
цінностями, цінністю особистості вихованця, його особистісний вибір завжди
буде орієнтований на інтереси самої дитини та збереження з нею позитивних
стосунків. Значущість формальних оціночних норм, навчальних результатів
при цьому опускається на ієрархічно нижче положення, визнаються як менш
вартісними у даному контексті педагогіної взаємодії. У цьому варіанті педагогічна дія може розглядатись як виховний вчинок, який у смисловому сенсі
є зорієнтованим на розвиток особистісно-духовного потенціалу учня, на таку
ідеальну модель особистості вихованця, де він визнається таким, що має честь
і гідність, достойний поваги, любові, є цінним, вільним, спроможним відповідати за своє життя і вчинки.
І для дитини, і для педагога виховний вчинок супроводжується сильними
переживаннями гідності, відповідальності, прощення, вдячності, взаємної значущості тощо. Виховний вчинок педагога, як правило, накладає глибокий відбиток на розвиток дитини, запам’ятовується їй на все життя. У виступах таких
відомих і шанованих вітчизняних вчених, як Г. О. Балл, І. Д. Бех, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, В. О. Кудін, Н. Г. Ничкало, В. В. Рибалка та багатьох інших автору довелось почути їх особисті спогади про приклади таких виховних вчинків
їх вчителів, які ці люди пронесли через все життя. Вже далеко у позашкільному
житті особистісне послання педагога дитині: «…ти гарний, достойний, цінніший за твої досягнення, вільний, здатен відповідати за себе» продовжує надавати дорослій людині наснаги у житті, оскільки завдяки цьому вчителю увійшло
у систему її особистісних цінностей. До того ж, маючи такий особистісний
досвід взаємодії зі своїм Вчителем, ці люди і у своїй педагогічній діяльності
демонструють вияв толерантності, гуманізму до учнів, колег, продовжуючи історію «особистісних внесків» у своїй педагогічній та трудовій практиці.
Класифікація виховних вчинків блискуче описана у праці І. Д. Беха «Виховання особистості»69. Автор називає такі вчинки виховання, як: вчинок прощення, вчинок служіння, вчинок допомоги, вчинок підтримки та багато ін. Здійснення таких духовно-мотивованих педагогічних дій, виховних вчинків сприяє
піднесенню і особисості вихованця, і особистості самого педагога до вершин
духовного розвитку, задає нові смисли особистісно-професійної самореалізації
вчителя.
Проте у контексті вичення мотиваційно-смислової саморегуляції педагога,
слід зазначити, що вчинок як особистісний вибір може не стосуватись міжособистісного педагогічного контакту, а відноситись до власне внутрішньо-особистісних регуляторних процесів. Педагог може відносно свого професійного
життя приймати рішення або тактичного (коли контекст і наслідки такого вибору не стосуються зміни вектора професійного життя особистості), або стра69
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тегічного характеру. Втілене у життя стратегічне рішення щодо професійного
майбутнього (яке зводиться або не зводиться до стратегічного особистісного
вибору) є вузловим моментом професійного самовизначення особистості на переході від одного етапу професійного розвитку до іншого. Такі вибори педагогу
доводиться робити на початку трудової кар’єри, після завершення адаптації та
під час вибору стратегії подальшого професійного розвитку, у моментах переживння стагнації професійної діяльності, в ситуації пенсійної кризи та ін. Функціональність мотиваційно-смислової саморегуляції особистості забезпечує
гнучкість у подоланні труднощів професійого розвитку.
Свідомо реалізуючи в діяльності свій вибір і обрану стратегію самоздійснення у професії, особистість і в подальшому буде поставати перед новими тактичними і стратегічними виборами. При цьому, як справедливо пише
Г. О. Балл, цінність свободи особистості, як вища цінність людської культури,
полягає не тільки у свободі вибору з наявних альтернатив, але й у свободі цей
вибір ігнорувати, свободі творчості, виходу за межі буттєвих даностей70. Російський філософ і соціолог О. С. Ахієзер наголошував, що можливість вибору
сама по собі залишає людину в рамках раніше здобутих досягнень культури;
натомність варто «шукати вихід за рамками змісту культури, який склався історично, формулювати нові смисли», і тоді з’являться підстави констатувати
«розвиток свободи»71.
Таким чином, розвиток свідомої мотиваційно-смислової саморегуляції
виводить педагога за буттєві межі його особистості, інтегруючись у процеси
створення загальнолюдських цінностей, смислів вищого порядку, виводить людину на рівень духовного зростання.
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Розділ 2. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ
САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
2.1.

Етичні основи та мотиваційні аспекти проведення
психодіагностичної роботи з педагогічними
працівниками

Розгляд обраної нами проблеми буде неповним без вивчення питання психодіагностики мотиваційно-смислової сфери особистості, мотивів професійної
діяльності та регуляторних особливостей педагогічних працівників.
Експериментальне дослідження мотиваційної-смислової сфери суб’єкта
праці неминуче стикається з низкою теоретичних і практичних проблем. Психодіагностична робота дозволяє вирішити декілька значущих завдань. По-перше, психодіагностика може застосовуватися в освітній сфері не тільки з метою
оптимізації процесів навчання і виховання, але й з метою оптимізації роботи
педагогічного персоналу. Так, наприклад, це можуть бути завдання оперативного визначення актуального ступеня готовності працівників до діяльності,
педагогічної комунікації, виявлення причин конфліктності, інших порушень
в особистісній сфері і міжособистісній взаємодії.
По-друге, діагностика є важливою складовою діяльності фахівців із профвідбору, професійного навчання та профорієнтації, підвищення кваліфікації
кадрів, що проводиться у спеціальних пунктах профконсультацій, в установах служби зайнятості, в самих навчальних закладах, закладах пілядипломної
осіти. Ця робота покликана допомогти абітурієнтам здійснити свідомий вибір
професії, яка відповідатиме схильностям і здібностям до педагогічної діяльності, допомогти фахівцям освітньої сфери знайти шляхи швидкого й ефективного оволодіння професійними знаннями і навичками, виборі оптимальної
стратегії професійного розвитку, кар’єрного просування, ефективно визначити
цілі, дібрати змісти й форми післядипломної освіти, озброїти педагогів адекватними й доступними засобами професійного самовдосконалення, досягнення
рівня професійної майстерності.
По-третє, напрямком практичного застосування результатів психодіагностичних досліджень є консультаційна і психотерапевтична робота. У контексті розгляду нашої проблеми, важливими задачами психодіагностики можуть бути:
пошук фактів утруднень професійної діяльності особистості, з’ясування об’єктивних і суб’єктивних причин їх виникнення, надання індивідуально-психологічної допомоги в усвідомленні та конструктивному подоланні цих утруднень;
вивчення особливостей виявлення особистісного потенціалу у педагогічних
працівників, визначення й створення оптимальних психологічних умов для
розвитку педагогічної творчості як профілактичного напрямку щодо появи не76

гативних наслідків від дії стресогенних чинників професії (професійний стрес,
емоційне вигорання, професійно обумовлені деформації тощо).
Таким чином, психодіагностична робота в освітніх закладах при адекватному й своєчасному застосуванні може допомогти здійснювати моніторинг
діяльності педагогічного персоналу; на його основі забезпечити своєчасне й
адекватне реагування на появу труднощів професійного розвитку вчителя, надання йому кваліфікованої психологічної допомоги; створити оптимальні умови для саморозвитку педагогів, що ґрунтується на рефлексивних механізмах
професійної свідомості й здатності зрілої особистості до саморегуляції; надати ефективну допомогу педагогічному керівництву у формуванні професійної
культури освітнього закладу, що ґрунтується на соціально значущих духовних
цінностях Добра, Краси, Істини, Любові.
Мета даного розділу — ознайомити з теоретичними аспектами психодіагностики мотиваційно-смислової сфери особистості як основи свідомої саморегуляції особистості педагога, особливостями і практикою психодіагностичних обстежень професійної мотивації та саморегуляції вчителя, сформувати адекватні
уявлення про роль і місце відповідних методик у системі психологічної роботи
з дорослими, їх можливості, обмеження й показання до використання.
Вважаємо за потрібне розпочати розгляд цих питань з етичних правил проведення психодіагностичної роботи, що не завжди враховується у практиці. Порушення етики замість оптимізації навчально-виховного процесу та комунікативних процесів і взаємодій у колективі може призводити до зворотніх наслідків
— спричинювати додаткові стресові, а інколи й психотравмуючі фактори.
Професійна етика є системою моральних принципів, норм і правил поведінки
фахівця з урахуванням особливостей його професійної діяльності та конкретної
ситуації. Професійна етика має бути невід’ємною складовою частиною підготовки кожного фахівця. Загальні принципи професійної етики, що базуються на
загальнолюдських нормах моралі, включають: а) професійну солідарність (що
не слід ототожнювати з корпоративністю); б) особливе розуміння обов’язку
і честі; в) особливу форму відповідальності, обумовлену предметом і родом
діяльності. Етичний кодекс психолога, як нормативний акт, було прийнято на
І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року. Це
сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному
співтоваристві й регулюють його життєдіяльність, гарантуючи таким чином
високопрофесійну, гуманну, високоморальну діяльність психологів України.
Етичний Кодекс психолога містить 7 розділів, які регулюють стосунки психолога і клієнтів щодо відповідальності, компетентності, захисту інтересів клієнтів, конфіденційності, етичних правил психологічних досліджень; кваліфікованої пропаганди психології, професійної кооперації. Цей нормативний документ
досить широко представлений в інформаційному просторі, тому кожен може
з ним ознайомитись (наприклад, у даному джерелі1).
1

Етичні принципи діяльності психолога [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/books/
vstup_spec/new-page-2/rozdil2/tema_2_3.html.
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Враховуючи наш контекст, важаємо за доцільне звернути особливу увагу
на підрозділ, що регулює саме психодіагностичну роботу та ті помилки, що
трапляються на практиці.
Отже, розглянемо, яких етичних правил має дотримуватись психолог у психодіагностичній дослідницькій роботі та на які її мотиваційні аспекти цим фахівцям слід звернути особливу увагу.
1. У плануванні психологічних дослiджень важливо визначити об’єкт дослiдження, чiтко й однозначно сформулювати його мету i завдання, встановити
контингент обстежуваних, здійснити прогноз можливостей використання одержаних результатів (наприклад, оцінювання перспективи професійної успішності, стратегії згуртування колективу). Психолог здійснює вибір методів роботи,
керуючись при цьому вимогами максимальної ефективності та наукової обґрунтованості.
При цьому на психологiв покладається вiдповiдальнiсть за надiйнiсть застосовуваних методiв та програмного забезпечення, валiднiсть обробки даних
дослiджень, у тому числi i тих, які проводяться з використанням комп’ютерних
технологій. В експериментах не можна застосовувати методи і процедури, які
не апробовані центральними органами Товариства психологiв України. У тих
випадках, коли психологічнi методики проходять апробацію (з дозволу контрольних органiв Товариства психологів), експеримент проводять з обмеженим
контингентом дослiджуваних, попереджаючи їх про застосування методів та
методик, що проходять перевiрку.
2. Психолог заздалегідь iнформує клiєнтiв про право відмовитись від участi
в дослiдженні. Коли ж попри це вони дають згоду взяти участь в експериментi,
психолог має переконатися в тому, що таке рiшення прийняте незалежно вiд
нього або iнших осiб (наприклад, колег, адміністрації, якi наполягають пройти
обстеження).
На практиці часто буває так, що певна частина педагогічних працівників бере
участь у психологічному дослідженні з конформістських, зовнішніх мотивів. Це
спотворює об’єктивність даних, оскільки демотивований учасник дослідження
досить формально виконує експериментальні завдання. Вирішення проблеми,
на нашу думку, полягає у двох напрямках. По-перше, слід чітко дотримуватись
зазначеного вище правила добровільності участі педагогів в експериментальній
роботі, що суттєво підвищує надійність результатів. По-друге, сам факт бажання
чи небажання участі персоналу у психологічному обстеженні може бути цікавим
предметом наукового вивчення. Які мотиви перешкоджають участі, які переживання та потреби приховані за униканням такої роботи, скільки таких людей у колективі, про що це свідчить стосовно колективних процесів, особливостей керівництва, особливостей роботи самого психолога? Щирі відповіді на ці запитання
можуть надати неоціненну інформацію до рефлексії у порівнянні з фальшивими
результатами тестів, виконаних з явного чи неявного примусу.
3. Психолог зводить до мiнiмуму ризик ненавмисного негативного впливу
на тих, хто бере участь в експерименті. Якщо умови експерименту потребують
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необiзнаності дослiджуваних з його суттю і результатами, психолог має пересвiдчитися в тому, що це не завдасть шкоди жодному з учасникiв дослiду. Такi
вiдомостi можуть бути розкриті після завершення експериментальної програми.
Однією з поширених помилок у психодіагностичній роботі психолога є ненадання зворотного зв’язку досліджуваним. Така помилка призводить до появи
у людей відчуття об’єктного ставлення до них з боку екпериментатора, формує
негативне ставлення педагогів до подальшої участі в експериментальній роботі, демотивує персонал до співпраці з психологом. Тому важливо у продуманій,
виваженій формі надати колективу інформацію про загальні тенденції (якщо це
можливо), що виявлені у дослідженні, а також у процесі індивідуальних бесід
надати інформацію про особисті результати тим учасникам експерименту, які
виявили до цього інтерес. Саме така поведінка психолога сприяє підвищенню
мотивації педагогів до самопізнання, самостійного використання дослідницьких методик і психотехнік саморозвитку власного особистісного ресурсу.
4. Психолог забезпечує цiлковиту надійність результатів, поділяє вiдповiдальність за рішення, якi приймають офiцiйнi особи на основі його висновків
та рекомендацiй, запобiгає можливим помилкам у діяльності непрофесіоналів, котрi допомагають у роботі, але не ознайомлені з вимогами, що стосуються обмежень у використаннi інформації про дослiдження. Психолог несе
вiдповiдальнiсть за правильне і доступне роз’яснення сутi використаних психологічних методів, а також за можливі антигуманні наслiдки.
На практиці трапляються випадки, коли інформація про персонал передається
керівництву, яке не готове до її адекватного використання. Щоб уникнути таких
помилок, ще на початкових етапах психологу з керівником закладу слід визначити, з якою метою проводиться дослідження персоналу, якими гуманістичними
корпоративними цінностями вони керуються у цій роботі, узгодити перспективи
використання даних. Після отримання результатів психолог має надати таку їх
інтерпритацію, яка допомогла б керівнику, спираючись на реальний стан справ,
сформулювати конструктивні стратегії та способи дій, що спрямовані на вирішення наявних проблем, сприяють прогресивним змінам у колективі.
5. Психолог не повинен робити висновкiв i не формулювати порад, не маючи достатньої інформації про клiєнта або ситуацiю, в якiй він перебуває. У звітi
психолога має мiститися лише необхідна і водночас достатня, що вiдзначається
цілковитою надiйнiстю результатів, iнформацiя для розв’язання поставленого
дослідницького завдання, повинні вказуватися характер виявлених симптомів
(постійний чи тимчасовий), обмеження досліджень.
Відповідно, якщо у психологічному обстеженні брав участь не весь персонал, психолог не може робити узагальнений висновок про тенденції, що
поширюються на весь колектив. Він має коректно дібрати формулювання, які
стосуються наявності певних варіантів прояву явища, що вивчається в даній
професійній групі.
6. Ще одна важлива етична норма — вимога конфіденційності. Психолог
зобов’язаний додержуватися конфiденцiйностi у всьому, що стосується взає79

мин з клієнтом, його особистого життя, життєвих обставин, окрім випадків,
коли сам учасник обстеження дає згоду на розголошення інформації. Виняток
також становлять випадки, коли виявлені симптоми є небезпечними для життя клiєнта та iнших людей, i психолог зобов’язаний поiнформувати тих, хто
може надати квалiфiковану допомогу.
Психолог зобов’язаний оберiгати професiйну таємницю, не надавати вiдомостей, отриманих у процесi діагностичної i корекцiйної роботи про конкретну
людину іншим особам, додержуватись анонiмностi iменi клієнта; на запис матеріалів обстеження та їх демонстрацiю потрiбно отримати письмовий дозвiл
досліджуваного. Презентація результатів досліджень у засобах масової iнформації, наукових публікаціях має відбуватись в узагальненiй формi, без посилань
на конкретнi факти i ситуацiї, щоб не допустити порушення норми конфiденційності.
Документацiя роботи психологів повинна вмiщувати лише професійно необхiднi матерiали і зберігатись у таких умовах (письмові та електронні носії),
щоб вона не була доступною стороннім особам.
7. Наступна етична норма, що регулює психодіагностичну діяльність психолога, стосується його взаємин з досліджуваними. Психолог не має вступати
у професійні взаємини з членами своєї сім’ї, близькими друзями, товаришами
та іншими особами, чиє благополуччя може бути порушено такими двосторонніми взаєминами. Психолог має уникати встановлення неофiцiйних взаємин з
клiєнтом, якщо це може стати на перешкодi проведенню дiагностичної, консультаційної та корекцiйної роботи з ним.
Часто шкільний психолог стосовно цієї етичної вимоги потрапляє у певну
колізію. У шкільному житті відбувається саме так, він має значну кількість і
особистих, і ділових взаємин з членами колективу, психолог включений у певну ієрархію стосунків, систему суб’єктивних ставлень. У нього є друзі-колеги,
психолог веде навчальні курси чи предмети і є підлеглим адміністрації тощо.
Все це може негативно позначатись на процедурах експериментальної роботи,
надійності результатів, провокує порушення ряду інших етичних норм не тільки з боку самого фахівця, але й з боку колег. Тому, на наш погляд, шкільний
психолог має низку обмежень у проведенні певних видів психодіагностичної
роботи з персоналом. Оптимальним у деяких випадках є залучення практичних
психологів, які не є членами колективу і які можуть зберігати об’єктивність та
дотримуватись етичних норм роботи.
Справедливо буде відзначити, що в умовах сьогодення шкільному психологу відведено такий обсяг роботи, пов’язаної з психологічним супроводом
начально-виховного процесу, що проведення психодіагностичної, консультативної, корекційної роботи з педагогічним персоналом виходить далеко за межі
його можливостей і компетентності. Готовність до такої діяльності пов’язана
з необхідністю навчання й спеціальної особистісної підготовки спеціалістів.
Створення психологічної підструктури, у завдання якої входили б своєчасний
моніторинг готовності персоналу до педагогічної діяльності, індивідуальна та
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групова психодіагностика педагогічного персоналу, здійснення психопрофілактики негативних професійних явищ у дорослих, проведення з ними різних
форм психологічної допомоги і корекції є перспективним завданням розвитку
психологічної служби в системі освіти.
Підсумовуючи, можна сказати, що результативність психодіагностики мотиваційно-смислових регуляторів педагогічного персоналу суттєво визначається дотриманням правил та етичних норм, що встановлені нормативними документами, а також мотиваційною готовністю вчителів та керівників освітніх
закладів до участі у такій роботі. Таким чином, психодіагностичний процес
у школі має спеціально готуватись і починатись задовго до безпосереднього проведення тестування чи опитування учасників дослідження. Психологу необхідно встановити конструктивний діалогічний контакт з керівниками
освітнього закладу, досягти з ними єдності позицій щодо цілей і перспектив
використання результатів діагностики, проводити роз’яснювальну роботу з персоналом, вміти мотивувати й залучати до співпраці, надавати досліджуваним
у коректній формі зворотній зв’язок про результати обстеження для розширення їх рефлексивного досвіду самопізнання, емоційного налаштування на саморозвиток, самовдосконалення.

2.2.

Психологічні засоби діагностики мотиваційно-смислової
саморегуляції професійної діяльності педагогічних
працівників

Відомий німецький вчений Х. Хекхаузен2, автор фундаментальної праці
у розробці проблеми мотивації «Мотивація і діяльність», на основі проведеного ним аналізу показав, що можна виділити, щонайменше, вісім проблемних
областей психології мотивації. Взявши до уваги ці ідеї Х. Хекхаузена, можна визначити наступні особливості психодіагностики мотиваційно-смислової
сфери педагогічних працівників:
1. Існує стільки різних мотивів, скільки існує змістовно еквівалентних класів відносин «індивід-середовище». Ці класи можна розмежувати, вивчаючи
характерні цільові стани, прагненнях людей. Цікаво, що стани, яких людини
прагне уникати, також мають відношення до характеристики мотиваційної
сфери особистості. Таким чином, психодіагностика регулятивного впливу мотиваційної сфери педагогів на їх професійну діяльність передбачає вивчення
особистісно-професійних потреб, цілей, а також і, можливо, стратегій психологічного захисту як руху «від» чогось, що теж свідчить про мотиваційну спрямованість особистості.
2. Мотиви формуються у процесі індивідуального розвитку як відносно
стійкі оцінні диспозиції. Тому важливо також з’ясувати на підставі яких можливостей і стимулюючих впливів середовища виникають індивідуальні
розходження в мотивах, а також з’ясувати можливості зміни мотивів шляхом
2

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / X. Хекхаузен. — [2-е изд.]. — СПб. : Питер; М. : Смысл, 2003. —
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цілеспрямованого втручання. Це діагностичне завдання стосується проблеми
розвитку і зміни мотивів, що є недостатньо вивченим питанням стосовно працівників освітньої сфери. Отже, є потреба у вивчення соціально-психологічних
чинників, що так чи інакше впливають на професійну мотивацію педагогічного
персоналу.
3. Існує необхідність і практична проблема виміру певних індивідуальних
проявів мотивів (характер, сила, ієрархія). В цьому відношенні експериментальна психологія має продовжити роботу щодо розробки відповідного психодіагностичного методу.
4. Поведінка людини у певний момент часу мотивується не будь-якими чи
всіма можливими його мотивами, а тим, який є актуалізованим і займає найвищу сходинку в ієрархії мотивів. Це слід враховувати в оцінці результатів, оскільки в даному випадку ми зіштовхуємося з проблемою виділення ситуаційних
умов, що призводять до актуалізації того чи іншого мотиву.
5. Ще одна з проблем психодіагностики є проблема зміни мотивації. Мотив
залишається діючим, тобто виконує свою спрямовуючу роль у поведінці до тих
пір, поки не досягнена мета, або поки суб’єкт не наблизиться до мети на стільки, на скільки дозволяють умови, або поки інший мотив не актуалізується і
не стане домінуючим. Таким чином, дія, як і мотив, може доходити до свого
завершення у досягненні бажаного або перериватися, розпадатися на частини,
які розкидані у часі, а через певний час поновлюватися.
6. Мотивація завжди пов’язана із цілеспрямованістю дії. Однак в одних випадках ми маємо справу з проблемою мотивації як загальної цілеспрямованості
діяльності, а в деяких випадках — із проблемою мотиваційного конфлікту між
різними цілями, що породжує й конфліктний смисл. У першому випадку мова
йде про характер цілеспрямовності діяльності, в другому — про утруднення
у виборі мети та / або способів дії.
7. Мотивація є не єдиним, а одним із різнорідних процесів, що здійснюють
функцію саморегуляції на окремих етапах поведінкового акту, і залучена максимально переважно до і після виконання дії. Так, спочатку працює процес зважування можливих результатів дії, оцінювання їхніх наслідків. Х. Хекхаузен
говорить про можливість аналітичної реконструкції мотивації через гіпотетичні проміжні процеси саморегуляції, що характеризують окремі фази протікання
дії.
8. Діяльність мотивована, тобто спрямована на досягнення мети мотиву, однак не тотожна поняттю мотивації. Здійснення діяльності залежить від участі
багатьох функціональних компонентів (сприйняття, мислення, знання, уміння,
навички, мовна та моторна активність), що накопичені під час життя і становлять досвід людини та її актульні й потенційні можливості. Від мотивації ж
залежить, як і в якому напрямку будуть використані ці функціональні здібності. Під час мотиваційних процесів відбувається вибір між різними можливими
діями, між різними варіантами сприйняття та змістах і способах осмислення
дійсності, вона впливає на інтенсивність діяльності, наполегливість дій у дося82

гненні результатів. У даному випадку ми зіштовхуємося з проблемою різноманіття впливів мотивації на поведінку, яку можна спостерігати, і результати3.
Такі вісім вузлових проблем, за Х. Хекхаузеном, з якими стикається психологія мотивації і які намагається вирішувати. Додамо до них ще ряд положень,
які на нашу думку, доповнюють чи конкретизують вказані вище і відповідають
напрямку експериментального вивчення саме проблеми мотиваційно-смислової регуляції професійної діяльності особистості.
9. У змісті мотиву можна виділити як ситуативне, обумовлене конкретними актуальними умовами, так і стійке, предметний зміст якого характеризує
вже не стільки сам предмет потреби, скільки особистість, яка має таку потребу.
На думку С. Л. Рубінштейна4, «властивість характеру — це, у кінцевому рахунку, і є тенденція, спонукання, мотив, що закономірно з’являється в даної людини при однорідних умовах. Дослідження характеру і його формування, до цих
пір мало вивчене, мало б зосередитись в першу чергу на цій проблемі — переході ситуаційно, збігом обставин породжених мотивів (спонукань) у стійкі особистісні спонукання. Цим у педагогічному плані визначається й основна лінія
виховної роботи з формування характеру». С. Л. Рубінштейн мав на увазі саме
узагальнений зміст мотиву. Таким чином, діагностика характерологічних рис
особистості фахівця може надати уявлення про його стійкі мотиваційні утворення, які перейшли в особистісні стійкі якості, що незалежні від тимчасових
обставин.
10. Діагностика професійної самосвідомості — цінності.
дописать (?)
11. Діагностика емоційної сфери.
12. Діагностика вольової сфери.
У дослідженнях мотиваційної сфери педагога, по-перше, існує проблема
відсутності достатньої кількості експериментальних методик, розроблених
для старших вікових груп. Враховуючи складність мотивації діяльності та вчинків дорослих, можна сказати, що така обмеженість має об’єктивні причини, проте
необхідність вирішення поставлених завдань спонукає до використання значної
кількості наявних методик або ж їх додаткової розробки. По-друге, у старшому
віці при використанні опитувальників, що базуються на самооцінюванні, існує
значний ризик впливу соціальних очікувань на відповіді досліджуваних. Тому
необхідно до методик додавати питання, що діагностують ступінь пливу соцільних очікувань та проекцій на чесність відповідей («шкали брехні»). Ще одним
способом досягнення об’єктивності результатів експериментальної роботи є використання проективних методик, проте це ставить додаткові питання стосовно
способу обробки «сирих» даних та стандартизації цієї процедури.
Дослідження смислової сфери особистості також пов’язане з труднощами
вибору методу, оскільки смисли можуть бути як усвідомлені, так і неусвідомленими. Також фактично не існує методик дослідження власне процесу смислоутворення особистості.
3
4

Там само.
Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание / С. Л. Рубинштейн. — СПб. : Питер, 2012. — 288 с. — С. 259.
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Якими ж є діагностичні критерії мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників? О. О. Бодальов5 у книзі, присвяченій проблемам психодіагностики, психотерапії і психологічного консультування, підкреслюючи
думку, що мотивація не тільки детермінує діяльність людини, але й буквально
пронизує всі сфери психічної діяльності, наводить досить повний перелік операціональних критеріїв, що використовуються у психодіагностиці мотивації і є
цілком відповідними концепції дослідження обраного нами предмета вивчення.
Однак в цьому переліку представлені не тільки показники мотиваційної сфери,
а й методи та методики їх вивчення. Виключивши останні з цього списку та
дещо змінивши їх виклад, отримаємо наступний ряд індикаторів, процесів опосередкування або критеріїв, за допомогою яких виносяться судження про якісні
чи кількісні характеристики мотивації особистості: 1. Оцінка уявлень людини
про причини чи особливості поведінки, інтереси і т. д. (когнітивна репрезентація); 2. Перекручування об’єкта перцепції під впливом мотиваційних тенденцій; 3. Підвищена аперцептивна сприйнятливість до об’єкта актуальної мотивації (сензитивізація, принцип резонансу); 4. Вплив мотивів на когнітивні
оцінки і тим самим на структурування, класифікацію й організацію певного
стимульного матеріалу; 5. Виявлення зони цілей, адекватних мотиву; 6. Валентність6 об’єкта (через виявлення системи спонукальних цінностей, адекватних
мотивам); 7. Прояв мотивів в уяві і фантазії; 8. Вибірковість уваги до аспектів
ситуації, адекватних мотивам; 9. Ефект Зейгарник7 (через оцінку характеру нереалізованих дій, намірів можна опосередковано дійти висновку про мотиви,
що лежать у їх основі); 10. Наполегливість при зіткненні з перешкодою (величина зусиль, що виявляє людина у подоланні перешкоди, може характеризувати
силу мотиваційної тенденції, що детермінує її дії); 11. Виявлення сукупності
внутрішніх чи зовнішніх перешкод, адекватних мотивам; 12. Час ухвалення рішення при мотиваційному конфлікті вибору альтернатив; 13. Часові параметри
діяльності: а) кількість часу, що людина реально присвячує певній активності
(реальний розподіл часу); б) кількість часу, що людина бажала б присвятити певній активності (бажаний розподіл часу); в) кількість часу, що людина витрачає
на обговорення, розмови і т. п. по темах, релевантним актуальній мотивації; 14.
Здатність до вільного вибору між декількома значущими альтернативами; 15.
Оцінка ефективності виконання діяльності (більш сильній мотиваційній тенденції відповідає більший рівень ефективності відповідної діяльності, поведінки); 16. Виявлення особистісного смислу різних характеристик поведінки, діяльності, ситуації і т. д.; 17. Типові захисні механізми, що можуть бути пов’язані
з мотивами, потребами (мотиваційні тенденції, реалізація яких блокована зо5

6

7
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Властивість об’єктів притягувати або відштовхувати К. Левін запропонував називати валентністю. Індивід діє в деякому середовищі, одні предмети (або явища) його притягують (позитивна валентність), а інші — відштовхують
від себе (негативна валентність).
Ефект Зейгарник — психологічний ефект, який полягає в тому, що людина краще запам’ятовує перервані дії,
ніж завершені. Зейгарник вивчала цю закономірність у рамках порушень мотиваційного компонента у процесах
запам’ятовування, згодом цей ефект був названий на честь дослідниці Б. В. Зейгарник.

внішніми чи внутрішніми перешкодами, виявляються в захисній мотивації);
18. Неусвідомлені мотиваційні тенденції (проективні методики); 19. Виявлення тактик каузальної атрибуції, відповідних певним мотивам (локус контролю,
локус каузальної атрибуції); 20. Узгодженість поведінки у природних умовах та
в ситуації соціального тиску; 21. Наявність психологічного досвіду самоспостереження, саморефлексії, самовдосконалення; 22. Характер та інтенсивність
емоційних реакцій, детермінованих актуальною мотивацією8.
Оскільки, як вже відмічалося, процеси саморегуляції особистості, охоплюють більш широкий спектр особистісних структур, властивостей, психологічних механізмів, ніж вказані характеристики мотиваційної сфери, даний перелік
має бути доповненим. У якості індикаторів або критеріїв мотиваційно-смислової саморегуляції особистості педагога додатково можна віднести: 1. Феномени
професійної свідомості педагогів (професійні ідеали, цінності, смисли діяльності). 2. Рівень компетентності особистості щодо власних індивідуально-психологічних, психофізіологічних характеристик (рівень самоусвідомлення та
прояв самоінтересу). 3. Характеристики самоставлення особистості (через механізми проекції характер самоставлення здатний по-різному впливати на процеси професійної мотивації і саморегуляції). 4. Рівень розвитку особистісної та
професійної рефлексії. 5. Локус особистісного контролю як прояв особистісної
відповідальності за якість професійної самореалізації і взаємодій. 6. Особистісні характеристики емоційної сфери (здатність до емпатії, оптимізм). 7. Особливості актуального емоційного стану як особистісного ресурсу педагогічної
взаємодії, що може визначати ситуативну мотивацію у педагогічному контакті. 8. Психологічний досвід вищих переживань. 9. Репертуар психологічних
засобів саморегуляції, які особистість активно використовує у повсякденному
житті. 10. Рівень компетентності щодо способів психологічного впливу на іншу
особистість, що виключає негуманні маніпулятивні стратегії і до особистісної
взаємодії. 11. Рівень практичних вмінь встановлення й підтримки емоційно-позитивного, довірливого контакту з дітьми на рівні індивідуальних та групових
контактів.
Звичайно, наведений перелік не є повним і може бути продовженим. Однак
для того, щоб ці ідеї можна було використати в якості теоретичного інструментарію до підбору психодіагностичних методик, виникає потреба структурувати
вже означені психодіагностичні критерії на певні групи. Підсумовуючи аналіз
показників експериментального вивчення мотиваційно-смислової саморегуляції особистості педагога, вважаємо за доцільне визначити такі групи психодіагностичних критеріїв і адекватних їм експериментальних методик:
1) методики, що вивчають сферу професійної свідомості й самосвідомості
особистості (професійні установки, цінності, ідеали, смисли);
2) методики вивчення професійної мотивації педагогічних працівників;

8

Основы психодиагностики, немедицинской психотерапии и психологического консультирования / под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. — М.; Изд-во МГУ, 1987. — 293 с. — С. 158.

85

что убрать? что расширить?

3) методики, що вивчають рефлексивні механізми професійної свідомості
педагога (особистісна та професійна рефлексія) та особливості каузальної атрибуції своїх дій, вчинків (показники рівня особистісної відповідальності);
4) методики, що вивчають особливості емоційної сфери педагога, її стан,
динаміку;
5) методики, що вивчають особливості регулятивного впливу означених
вище показників на професійну діяльність педагога (ефективність (результативність) ціннісно-смислової, інтелектуальної, афективної та вольової сфери
особистості у процесах професійної саморегуляції).
Для практичного психолога як фахівця своєї професійної діяльності цінність становить весь психологічний інструментарій. Однак у використанні різних діагностичних опитувальників, тестів важливо дотримуватися наступних
вимог: чітко визначати мету, предмет і область застосування; використовувати
заданий алгоритм проведення тестування і обробки результатів; тестові шкали
перевіряти на репрезентативність, надійність і валідність перед застосуванням.
Наведений нижче огляд конкретних психодіагностичних процедур має
на меті не тільки допомогти практичним психологам у підборі психологічних
методик для дослідження мотиваційно-смислової саморегуляції професійної
діяльності дорослих, а й призначений власне для педагогічних працівників,
широкого загалу читачів — всіх тих, хто зацікавлений у самопізнанні і саморозвитку.
Загалом засоби, які є у розпорядженні сучасної психодіагностики, за якістю
прийнято поділяти на 2 групи: методики високого рівня формалізації і методики малоформалізовані. До першої групи відносяться тести, опитувальники,
проективні техніки і психофізіологічні методики. Вони відрізняються чіткою
регламентацією процедури обстеження (точне дотримання інструкцій, строго
визначені способи пред’явлення стимульного матеріалу, невтручання дослідника в діяльність учасників дослідження тощо), стандартизацією (наявність
норм чи інших критеріїв оцінки результатів), надійністю і валідністю. Ці методики дозволяють зібрати діагностичну інформацію у відносно короткий термін
і в такому вигляді, що дає можливість кількісно і якісно порівнювати індивіда
з іншими людьми.
До малоформалізованих методик відносять такі прийоми, як спостереження, опитування, аналіз продуктів діяльності. Ці способи дають дуже цінні відомості про досліджуваного, особливо коли предметом вивчення виступають такі
психічні явища, що погано піддаються об’єктивізації (наприклад, суб’єктивні
переживання, особистісні смисли) або є надзвичайно мінливими (динаміка цілей, станів, настроїв і т. д.). Разом з тим варто мати на увазі, що використання
малоформалізованих методик потребує велику кількість часу й енергії (наприклад, спостереження чи якісна обробка даних), та головне — їх результат
суттєво залежить від суб’єктивного чинника — професійного досвіду, інтуїції
самого психодіагноста. Тільки наявність високого рівня культури проведення
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психологічних спостережень, бесід допомагає уникнути впливу випадкових і
побічних факторів на результати обстеження. Проте, незважаючи на наявність
обмежень у кожній з вказаних груп методик, їх слід не протиставляти, а гармонійно використовувати як взаємодоповнюючі.
На сьогодні існує значний перелік психодіагностичних методів та методик,
що можуть бути використані у вивченні мотиваційно-смислової саморегуляції
педагогічних працівників. Їх також можна розділити на дві групи. Перша група — більш прості психодіагностичні техніки, які можуть бути використані і
психологами, і дорослими самостійно з метою самопізнання. Це, як правило,
методики високого рівня формалізації, де чітко вказані процедури заповнення
бланків відповідей, обробки результатів, наведена інтерпритація отриманих
даних. Ці методики часто є не тільки дослідницьким інструментарієм, але й
психотехнічним засобом, що фасилітує особистісне зростання і розвиток процесів самоусвідомлення, особистісного смислу обраної професії, свого професійного потенціалу, напрямків, засобів і ресурсів особистісного саморозвитку.
В ситуації утруднень трактування результатів самообстеження педагогу слід
звернутись за консультацією до практичного психолога, таким чином психодіагностичний процес може виступати мотиватором до поглиблення самоінтересу
особистості, її саморефлексії, опанування новими способами самопізнання і
саморозвитку.
Другу групу становлять психодіагностичні процедури, що потребують від
дослідника певного рівня фахової підготовки, досвіду в спеціальній обробці
результатів, їх інтерпритації, формулюванні психологічно виважених рекомендації для досліджуваного.
Розглянемо першу групу дослідницьких методик. Для вивчення установок,
цінностей, ідеалів, смислів професійної свідомості педагогів можуть бути рекомендовані такі психологічні методики, як: опитувальник цінностей М. Рокіча; тест «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості»
С. С. Бубнової; методика «Рівень співвідношення «цінності» і «досяжності» у
різних життєвих сферах» (УСЦД) О. Б. Фанталової; методика «Хто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда; методика виявлення рівня самооцінки Т. Дембо, С. Я. Рубінштейна; тест-опитувальник самоставлення В. В. Століна, С. Р. Пантелєєва;
методика діагностики спрямованості особистості В. Смекала і М. Кучера (модифікована орієнтаційна анкета Б. Басса) та ін.
З діагностичною метою для вивченння особливостей потребово-мотиваційної сфери педагогічних працівників можуть бути використані методики:
тести-опитувальники «Мотивація до успіху» і «Мотивація до уникання невдач» Т. Елерса; тест-опитувальник «Вимірювання мотивації досягнення»
(ТМД) А. Мехрабіана (модифікація М. Ш. Магомед-Емінова); тест «Вимірювання рівня самомотивації» С. М. Панченко; методика «Діагностика реалізації потреб у саморозвитку» М. П. Фетіскіна; методика діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері
О. Ф. Потьомкіної та ін.
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У практичній психології є певний дефіцит діагностичних методик, що вимірюють рівень розвитку рефлексивних механізмів професійної свідомості
особистості. Тому для самовивчення можна застосувати незначний перелік
психологічного інстурментарію, до того ж, слід наголосити, на опосередкованому характері такої діагностики, тому що деякі з них вимірюють показники
особливостей мислення, що пов’язані з рефлексивним мисленням. Отже, можуть бути використані: методика «Діагностика рефлективності» А. В. Карпова;
методика визначення рівня рефлексивності В. В. Пономарьової; тест-опитувальник «Рівень суб’єктивного контролю» Дж. Роттера; тест на ірраціональні
установки А. Елліса (окрім мотиваційних та емоційних установок, вивчаються
особливості раціональності мислення, оцінкової діяльності та схильності до
катастрофікації у процесах осмислення себе і життєдіяльності (песимістичне
мислення) тощо.
Оскільки мотиваційно-смислова саморегуляція особистості педагога
пов’язана з емоційною сферою, її комплексне вивчення потребує методик,
що діагностують стани людини, її способи справлятися зі своїми переживаннями. Існує широкий спектр такого інструментарію: методика «Дослідження
типів загальної емоційної спрямованості особистості» (варіант 1 і 2) Б. І. Додонова; методика «Інвентаризація симптомів стресу» Т. А. Іванченко та ін.;
«Шкала психологічного стресу PSM-25» Лемура-Тесьє-Філліона (адаптація
Н. Є. Водоп’янової); методика «Визначення рівня тривожності» Ч. Д. Спілберга, Ю. Л. Ханіна; опитувальник «Професійне вигоряння» (варіант анкети для
педагогів) Н. Є. Водоп’янової, Є. С. Старченкова; методика визначення психічного «вигорання» О. О. Рукавішнікова; методика САН (Методика і діагностика самопочуття, активності і настрою) В. А. Доскін, Н. О. Лаврентьєва та ін.;
шкала організаційного стресу Мак-Ліна; методика діагностики «перешкод» у
встановленні емоційних контактів В. В. Бойка; «Самооцінка емоційних станів»
А. Е. Уесмана, Д. Ф. Рікса; ін.
До останньої групи віднесено такі психодіагностичні процедури, які допомагають з’ясувати, в якій мірі є ефективними на практиці механізми саморегуляції особистості. Це можуть бути наступні методики: опитувальник
«Стиль саморегуляції поведінки-98» В. І. Моросанової (рекомендовано для
використання психологами); методика «Виявлення виразності самоконтролю
в емоційній сфері, діяльності і поведінці» Г. С. Нікіфорова, В. К. Васильєва,
С. В. Фірсової; тест-опитувальник «Мета-Засіб-Результат» (ЦСР) О. О. Карманова; опитувальник самооцінки сили волі М.М. Обозова; опитувальник наполегливості Є. П. Ільїна, Є. К. Фещенка; фрагмент методики 16 /WPF Кеттелла
(фактор Н) «Соціальна сміливість» та інші.
Розглянутий перелік психодіагностичних опитувальників, тестів можуть
бути використані як окремо, так і бути підібрані у психодіагностичні програми
в залежності від цілей експериментально-дослідної роботи психолога чи завдань самопізнання самого працівника.
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Однак є й друга велика група методик, що спрямована на дослідження декількох взаємопов’язаних показників, які можуть допомогти визначити здатність
особистості педагога саме до мотиваційно-смислової саморегуляції. Кожна з
наведених нижче методик дозволяє не тільки з’ясувати змістовні складові мотиваційно-смислової саморегуляції та психологічних механізмів, що її забезпечують, а й головне — простежити дієвість цієї саморегуляції на різних етапах
діяльності. Цього досягається у методиках за рахунок введення таких шкал, де
відображені зв’язки і поєднання змістовних і функціональних сторін саморегуляції. Розглянемо детальніше деякі з цих методик.
Ціннісний опитувальник (ЦО) Ш. Шварца. При розробці опитувальника автор використав методику Дж. Рокіча, якісно її модифікувавши, розширивши й
удосконаливши. В основі опитувальника Ш. Шварца лежить теорія, відповідно
до якої всі цінності поділяються на соціальні й індивідуальні. Під цінностями
Ш. Шварц мав на увазі «розпізнані» потреби, що безпосередньо залежать від
культури, середовища, менталітету конкретного суспільства.
Методика складається з двох частин. Перша частина опитувальника призначена для вивчення цінностей, ідеалів і переконань, що чинять регулятивний
вплив на діяльність і поведінку особистості. Список цінностей складається з
двох частин: іменників і прикметників, що включають 57 цінностей. Досліджуваному пропонується оцінити кожну з запропонованих цінностей по шкалі
від 7 до 1 бала. Друга частина опитувальника становить собою профіль особистості. Він складається з 40 описів людей, яких характеризує 10 типів цінностей. Досліджуваному необхідно визначити ступінь своєї подібності до кожного
типу по шкалі 4 до 1 бала.
Методика дає кількісне вираження значущості кожного з десяти мотиваційних типів цінностей на двох рівнях: 1) на рівні нормативних ідеалів і 2) на рівні
індивідуальних пріоритетів. Автор звертає увагу, що дані, отримані по першій і
другій частинах опитувальника, звичайно, не збігаються, тому що ціннісні орієнтації особистості на рівні нормативних ідеалів не завжди можуть реалізуватися в поведінці внаслідок обмежених можливостей людини, групового тиску,
дотримання певних традицій, слідування зразкам поведінки, інших причин.
Ш. Шварц описує наступні характеристики цих типів цінностей9.
1. Влада. Центральна мета цього типу цінностей полягає в досягненні соціального статусу або престижу, контролю чи домінування над людьми і засобами
(авторитет, багатство, суспільне визнання та ін.). Цінності влади і досягнення
фокусуются на соціальній повазі, однак цінності досягнення (наприклад, успішний) підкреслюють активний прояв компетентності в безпосередній взаємодії, у той час як цінності влади (авторитет, багатство) підкреслюють досягнення чи збереження домінантної позиції в межах цілої соціальної системи.
2. Досягнення. Переважаюча мета цього типу цінностей — особистий успіх
через прояв компетентності відповідно до соціальних стандартів, що супроводжується соціальним схваленням.
9

Наведено у скороченому варіанті.

89

3. Гедонізм. Мотиваційна мета даного типу визначається як насолода або
почуттєве задоволення.
4. Стимуляція. Цей тип цінностей є похідним від організмічної потреби у
розмаїтості і глибоких переживаннях для підтримки оптимального рівня активності. Мотиваційна мета цього типу цінностей полягає в прагненні до новизни
і глибоких переживань.
5. Самостійність. Визначальна мета цього типу цінностей полягає у самостійності мислення і вибору способів дії, у творчості і дослідницькій активності.
Самостійність як цінність похідна від організмічної потреби у самоконтролі і
самокеруванні, а також від інтеракційних потреб в автономності і незалежності.
6. Універсалізм. Мотиваційна мета даного типу цінностей — розуміння, терпимість, захист благополуччя всіх людей і природи. Мотиваційні цілі універсалізму похідні від потреби виживання груп та індивідів і мають свій вищий
рівень прояву у духовних мотивах допомоги іншим людям, толерантності.
7. Доброта. Це більш вузький просоціальний тип цінностей у порівнянні з
універсалізмом. У його основі лежить доброзичливість, що спрямована на благополуччя у повсякденній взаємодії з близькими людьми. Цей тип цінностей
вважається похідним від потреби в позитивній взаємодії, потребі в афіліації і
забезпеченні процвітання групи. На поведінковому рівні він виявляється у прагненні бути корисним, у лояльності, поблажливості, чесності, відповідальності,
дружбі, зрілій любові.
8. Традиції. Традиційний спосіб поведінки є символом групової солідарності, вираженням єдиних цінностей і гарантією виживання. Мотиваційна мета
даної цінності — повага, прийняття звичаїв і ідей, що існують у культурі (повага традицій, смиренність, благочестя, прийняття своєї долі, помірність) і слідування їм.
9. Конформність. Визначальна мотиваційна мета цього типу — стримування і запобігання дій, а також схильностей і спонукань до дій, що можуть заподіяти шкоду іншим чи не відповідають соціальним очікуванням. Дана цінність є
похідною від вимоги стримувати схильності, що мають негативні соціальні наслідки (слухняність, самодисципліна, ввічливість, повага батьків і старших).
10. Безпека. Мотиваційна мета цього типу — безпека для інших людей і
себе, гармонія, стабільність суспільства і взаємин. Вона похідна від базових
індивідуальних і групових потреб. На думку Ш. Шварца, безпека — узагальнений тип цінності (а не два окремих — для групового й індивідуального рівня),
тому що цінності, які відносяться до колективної безпеки, у значній мірі виражають мету безпеки і для особистості (соціальний порядок, безпека родини,
національна безпека, взаємна симпатія, взаємодопомога, почуття належності,
здоров’я).
Використовуючи кількісні дані по типам цінностей особистості, автор пропонує графічно їх представити у вигляді кола (коло цінностей Шварца, рис. 1). Це
дає змогу наочно побачити чотири стратегіальні напрямки, що відповідають регулятивному впливу тих чи інших цінностей особистості на її життєдіяльність.
90

Відкритість
змінам

Самотрансцендентність
Самостійність
творчість
свобода

Універсалізм
соціальна
справедливість
рівність

Стимуляція
Доброта

захоплююче життя

готовність прийти
на допомогу
Гедонізм
Комфортність

задоволення

підкорення
Досягнення
успіх
амбіції

Традиція

стриманність
Влада
авторитет
багатство

Безпека

вірність

соціальний лад

Самопіднесення

Консерватизм

Рис. 1 Коло цінностей Шварца

Так, цінності універсалізму, доброти відповідають вияву самотрансцендентності, духовного зростання особистості. Цінності самостійності, стимуляції,
здатності переживати успіх, задоволення впливають на творчий самовияв
людини, срияють її відкритості до нового. Цінності конформності, традицій,
безпеки забезпечують наступництво у передачі досвіду поколінь, стабілізують
суспільні процеси, однак якщо вони виявлені у значній кількості — регулючий
їх вплив може виявитись у консерватизмі, супротиву іноваціям, суб’єктивній
драматизації змін. Якщо у досліджуваного виявлені високі значення показників, що відповідають цінностям влади, успіху, гедонізму (особливо у поєднанні
всі трьох), для педагогічної професії це не є добрим сигналом. Такі особистісні
цінності можуть негативно впливати на педагогічну діяльність (прояви прагнення до домінування, авторитарність, егоїзм, емоційна глухота, монологічність у професійних контактах з дітьми, колегами, батьками тощо).
Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості у
мотиваційно-потребовій сфері О. Ф. Потьомкіної. Методика складається з 80
запитань, що передбачають вибір важливого у житті для досліджуваного. Перші 40 запитань показують домінування мотивів альтруїстичних чи егоїстичних,
установки та орієнтації на процес діяльності чи її результат. Друга частина з
40 запитань спрямована на оцінку пріоритетності мотивів свободи чи влади,
змісту роботи чи грошей.
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Люди, які більш орієнтовані на процес діяльності, керуються мотивом інтересу до справи, менше замислюються над досягненням результату, адже шлях
до мети лежить через виконання рутинної роботи, негативне відношення до
якої вони не можуть перебороти. Через це такі фахівці часто запізнюються з
термінами виконання роботи, у них є труднощі з саморегуляцією з питань самопланування, самоконтролю. Ті ж, хто орієнтується на результат — надійні
виконавці професійних задач. Така мотивація виконує конструктивний регулюючий вплив на професійну діяльність, допомагаючи людині ефективно долати
перешкоди, невдачі на шляху до поставленої мети.
Для педагогічних працівників професійно значущою є наявність у спрямованості особистості альтруїстичних цінностей, що лежать в основі гуманістичного ставлення у професійній взаємодії з дітьми, мотивує до вчинків служіння
іншим, що характеризує зрілу людину. Однак для збереження власного фізичного, психологічного і духовного здоров’я педагогу важливо мати й «балансир» у вигляді певної частки «розумного егоїзму». Відсутність егоїстичних
орієнтацій свідчить про втрату здорової педагогічної позиції і її деформація в
бік жертовності у контактах з іншими. Це неминуче відображається у переживаннях втоми, образи, почутті несправедливості тощо. Відсутність урівноваженості альтруїстичних цінностей егоїстичними свідчить про недостатню сформованість мотиваційно-смислової саморегуляції, а саме — відсутність відчуття
цінності свого Я, брак особистісної рефлексії, недостатній психологічний досвід турботи про себе тощо.
Люди, які орієнтуються на працю, більшу частину життєвого часу віддають
роботі, при дуже високих показниках — працюють не шкодуючи вихідних днів,
відпустки і т. д. З одного боку, для них праця — джерело радості і задоволення,
з другого, така надмірна орієнтація може свідчити про вияв «трудоголізму»,
певної деформації мотиваційно-смислової сфери і регулятивних процесів особистості у бік звуження соціальних контактів, інтересів, збіднення рольового
репертуару, афективної сфери.
Якщо у педагога виявиться у якості провідної мотиваційної орієнтації —
орієнтація на гроші, — це є тривожний сигнал, оскільки він свідчить про, як
мінімум, появу маніпулятивних, негуманних стратегій поведінки педагога у
професійних та соціальних контактах. Однак, якщо мотивація до збільшення
свого добробуту поєднується з творчістю, підприємництвом, що можуть приносити й матеріальний прибуток, така тенденція є конструктивною і свідчить
про активний пошук особистості у самореалізації.
Головна цінність для людей, які орієнтуються на свободу — прагнення до
вільного самовиявлення. Як вказує автор методики, дуже часто орієнтація на
волю поєднується з орієнтацією на працю, рідше з орієнтацією на «гроші».
Орієнтацію на владу автор інтерпритує як наявність провідної цінності, що
полягає у прагненні впливу на інших, на суспільство. Педагогічна професія
безпосередньо пов’язана з виховним впливом на іншу особистість, на дитячий
колектив, на суспільні процеси. Тому, як правило, особистість вчителя, вихова92

теля, керівника освітнього закладу має цю мотиваційну складову у регуляторах професійної діяльності. Однак для інтерпритації результатів слід звернути
увагу на ступінь виразу мотиву влади та розглядати його у поєднанні з іншими
виявленими мотиваційними тенденціями.
При груповому обстеженні педагогічних працівників, на підставі обробки
результатів, можна виявити декілька груп досліджуваних: 1) група високомотивованих осіб з гармонійними орієнтаціями, всі орієнтації досить виражені і
приблизно в однаковій мірі; 2) група низькомотивованих досліджуваних, у яких
усі орієнтації виражені дуже слабко; 3) група з дизгармонійними орієнтаціями,
у яких деякі орієнтації виражені сильно, а інші можуть бути навіть відсутніми.
Тест «Смисложиттєвих орієнтацій» (методика СЖО) Д. О. Леонтьєва дозволяє оцінити «джерело» сенсу життя, що може бути знайдений людиною або
в майбутньому (мета), або в сьогоденні (процес) чи у минулому (результат), або
у всіх трьох складових життя. Тест СЖО є адаптованою версією тесту «Мета у
житті» (Д. Крамбо, Л. Махолик), що ґрунтується на основі логотерапії і теорії
прагнення до смислу В. Франкла.
Тест СЖО містить 20 пар протилежних тверджень, що відображають уявлення про фактори свідомості життя особистості. Ситуація надає кожній людині
можливість зробити в сьогоденні певний вибір у вигляді вчинку, дії чи бездіяльності. Основою такого вибору є сформоване у людини уявлення про її сенс життя або його відсутність. Сукупність актуалізованих і здійснених виборів формує «минуле», психологічний досвід. «Майбутнє» формується як сукупність потенційних, очікуваних результатів зусиль, що починаються у сьогоденні, у цьому
сенсі майбутнє є відкритою перспективою, а різні варіанти очікуваного майбутнього мають різну мотивуючу привабливість. У тесті СЖО життя вважається
осмисленим при наявності цілей, задоволенні, що людина отримує при їх досягненні і впевненості у власній здатності ставити перед собою цілі, обирати задачі, домагатися результатів. Важливим є чітке співвіднесення цілей — з майбутнім, емоційної насиченості — із сьогоденням, задоволення — з досягнутим
результатом, минулим.
За допомогою тесту СЖО можна діагностувати наступні смислові регулятори життя особистості (за 5-ма субшкалами):
1. Цілі у житті. Бали по цій шкалі характеризують наявність чи відсутність у
житті людини перспективних цілей, що додають життю усвідомленості, спрямованості і часової перспективи. Однак високі бали за цією шкалою можуть характеризувати й прожектера, плани якого не мають реальної опори в сьогоденні і не
підкріплюються особистою відповідальністю за їх реалізацію. Тому такі показники за шкалою «Цілі у житті» мають розглядатись з урахуванням показників
по інших шкалах СЖО. Низькі бали, відповідно, свідчать про зосередженість
на минулому чи сьогоднішньому дні і низькій осмисленості перспектив життя.
2. Процес життя чи інтерес і емоційна насиченість життя. Зміст цієї шкали
базується на ідеї теорії В. Франкла про єдиний сенс життя, який полягає в тому,
щоб жити. Цей показник говорить про те, чи сприймає людина своє життя як
93

цікавий, емоційно насичений і наповнений змістом процес. Високі бали по цій
шкалі і низькі по іншим будуть характеризувати гедоніста, який живе сьогоднішнім днем. Низькі бали по цій шкалі — ознака незадоволеності своїм життям
у сьогоденні.
3. Результативність життя чи задоволеність самореалізацією. Бали по цій
шкалі відображають оцінку пройденого відрізка життя, відчуття того, наскільки продуктивним та осмисленим він був. Високі бали по цій шкалі і низькі
по іншим будуть характеризувати людину, яка доживає своє життя, у якої все
в минулому, але минуле здатне додавати смислу залишку життя. Низькі бали
— незадоволеність прожитою частиною життя.
4. Локус контролю-Я (Я — хазяїн життя). Високі бали відповідають уявленню про себе як про сильну особистість, яка володіє достатньою волею для
вибору, щоб побудувати своє життя у відповідності зі своїми цілями, задачами і
уявленнями про його смисл. Низькі бали — зневіра у своїх силах контролювати
події власного життя.
5. Локус контролю — життя чи керованість життям. При високих балах —
переконання у можливості контролювати своє життя, вільно приймати рішення
і втілювати їх у життя. Низькі бали — фаталізм, переконаність у тому, що життя
людини непідвласне свідомому контролю, що воля ілюзорна, і безглуздо щонебудь загадувати на майбутнє.
Незважаючи на те, що тест СЖО не призначений для безпосередньої діагностики процесів саморегуляції у професійній сфері, проте він дозволяє визначити особистісну здатність до саморегуляції свого життя як на рівні переконань,
цілей, так і на рівні їх практичної втіленості. Ця загальна здатність людини
свідомо спрямовувати події свого життя, наділяти їх смислом, проявляти цілепрямовану активність у досягненні мети, відчувати задоволеність від життя у
професійній діяльності особистості тільки набуває змістовної конкретизації у
професійних смислах, цілях, стратегіях досягнення, рефлексивному самоконтролі тощо. Таким чином, вивчаючи особистісні характеристики саморегуляції,
можна зробити висновок й щодо сформовності й дієвості регулятивних процесів у професійному полі.
Шкала екзистенції (тест ШЕ) А. Ленгле і К. Орглер (інша назва — Методика для діагностики осмисленості життя). В основу методики покладено
концепцію смислу В. Франкла, згідно якої метод виявлення смислу складається
з чотирьох послідовних кроків: 1) потрібно спочатку сприйняти поле можливостей (самодистанціювання); 2) емоційно співвіднести себе з наявними можливостями, «пропустити» їх через себе, побачити в них цінності (самотрансценденція); 3) знайти найбільш відповідному запиту ситуації і самому собі єдину
найкращу можливість і прийняти рішення на її користь, здійснити її вибір (свобода); 4) обміркувати найкращий варіант способу дії відповідно до прийнятого
рішення, привносячи цим самим виявлений смисл у життя (відповідальність).
Описаний В. Франклом процес смислотворення змістовно досить наближений і в основному узгоджуються з нашим концептуальним розумінням скла94

дових мотиваційно-смислової саморегуляції у педагогічних працівників. Так,
на першому етапі смислотворення В. Франкл фактично описує рефлексивний
вихід свідомості особистості за межі своєї суб’єктивної позиції і наявної ситуації, що пов’язаний з процесами децентрації (самодистанціювання). На другому
етапі, самотрансценденції, відбувається актуалізація цінностей особистості і їх
співвіднесення з об’єктивною реальністю, що супроводжується певними переживаннями. Ціннісно-мотиваційний вибір далі, на третьому етапі, полягає у
зважуванні суб’єктивної значущості цінностей-мотивів, виборі однієї з них як
пріоритетної та формулюванні мети діяльності. Після цього відбувається свідомий і відповідальний вибір способу дії. Однак регуляторні процеси на цьому
не завершуються, а продовжуються безпосередньо у реальній практичній дії,
рефлексивному самоконтролі процесу діяльності, оцінці отриманого результату дії. В залежності від якості результату та рівня досягнень рефлексія може
дати особистості підстави або для самомотивації до подальших дій у випадку
переживання успіху, або буде спонукати до корекції дій (інколи й відмови від
неї) у випадку невдачі.
Опитувальник складається з 46 пунктів, відповіді на які досліджуваний дає
оцінюючи себе і своє сьогоднішнє життя за різними аспектами. Перевагою цієї
методики є те, що вона містить питання, які перевіряють правдивість відповідей учасника дослідження. Обробка результатів опитування проводиться як
підрахунок балів за чотирма шкалами: самодистанціювання, самотрансценденція, свобода і відповідальність.
Високий показник за шкалою «Самодистанціювання» (SD) свідчить про
здатність людини зайняти сторонню, рефлексивну позицію стосовно себе. Така
особистість може відсунути при необхідності свої бажання, уявлення, почуття
і наміри, щоб поглянути на себе і на ситуацію з деякої дистанції. Не орієнтуватися лише на себе, не діяти, будучи сліпим стосовно світу, не реагувати, безпосередньо відповідаючи на випадкові стимули, а сприймати ситуацію, міркувати
над нею і тверезо бачити даності ситуації. Ця шкала не вимірює відсутність
чи наявність проблем, не свободу від бажань, уявлень чи страхів, а показує
здатність виходити стосовно усього ситуативного у рефлексивну позицію, внутрішньо звільнятися від полону афектів і упереджень, досягати максимально
можливої об’єктивності. Така самовідстороненість, рефлексивна децентрація
лежить в основі особистісної і професійної саморегуляції педагога на різних
етапах діяльності.
При низькому показнику за цією шкалою людина переважно зайнята роздумами про себе, фіксована на певних власних почуттях, самодокорах. Однак,
слід зауважити, що такі прояви можливі й при професійному дистресі, надмірних ситуативних навантаженнях, тому низькі показники самодистанціювання
потребують додаткового з’ясування емоційного стану людини, її актуальних
обставин професійного життя тощо.
Дуже високий показник SD означає, що людина може так відходити на дистанцію стосовно себе, що здатна втрачати з собою контакт, не помічати власні
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потреби і почуття. Залишається відкритим питання про мотив, що стоїть за
цим. При поєднанні з мотиваційною установкою, спрямованою на досягнення і перфекціонізм, такий педагог, наприклад, буде мати характер, який відрізнятиметься високим самовладанням, строгістю, непохитністю, емоційною
холодністю. Така функціональність у професійній комунікації не забезпечує
ефективний педагогічний діалог, і цей тип педагогічних працівників потрібно
мотивувати на розвиток саморегуляції емоційної сфери, її збагачення.
Якщо досить високий показник SD поєднується з високим показником за
шкалою «Самотрансценденція» (SТ), в цьому випадку людина цілком віддає
себе професійним цінності, присвячує їм своє життя і вкладає свої здібності в
когось або щось значуще для себе. Емоційно вона черпає сили в тій цінності,
прихильником якої є.
Шкала «Самотрансценденція» (ST), вимірює вільну емоційність, яка виявляється в здатності почувати близькість до чого-небудь/кого-небудь і співчувати; жити заради чогось/когось (орієнтуватися в діях на смисл, а не тільки на
мету); відчувати цінності, переживати захопленість цінністю, емоційно відгукуватися; сприймати глибокі внутрішні відносини, екзистенційну значущість
того, що відбувається у житті.
Завдяки здатності SТ встановлюється внутрішнє відношення до пережитого, особистість може виявляти і проживати суб’єктивні цінності, що виявляється, наприклад, у здатності переживати задоволення чи страждання — все,
що має відношення до емоційного, пристрасного у внутрішньому світі людини. Процес самотрансценденції логічно продовжує попередній — створена за
допомогою самодистанціювання когнітивна дистанція стосовно себе звільняє
людину для емоційного співвіднесення зі світом, у якому тільки й може бути
пережите «виконання».
Низький показник SТ означає емоційну спрощеність, збіднілість у стосунках зі світом і людьми. Життя такої людини переважно діловите і функціональне. Недолік емоційності робить людину безпомічною, невпевненою, вона
погано розуміє, що їй подобається і чого вона хоче. Більші показники за цією
шкалою свідчать про багатший емоційний внутрішній світ, внутрішню здатність переживати цінності («сучасне буття»). Довіряючи своїм почуттям, людина може легко інтуїтивно осягати ситуації і співпереживати іншим людям
(висока здатність до емпатії). Це робить її відкритою для інаковості, готовою до
зустрічі з новим. Проте при дуже високих показниках SТ може спостерігатись
надмірна емоційна залученість, залежність від емоційного світу іншої людини,
особливо у поєднанні з низькими значеннями за попередньою шкалою. Зрозуміло, що для педагогічної професії бажаними є оптимально високі показники
здатності до самотрансценденції.
Шкала «Свобода» (F) вимірює здатність особистості робити виважений вибір між декількома мотиваційними альтернативами. Вимір розташовується між
полюсами: нездатність зважуватися на вибір ↔ впевненість у рішенні. Свобода
у виборі охоплює здатність знаходити реальні можливості дії, створювати з них
96

ієрархію відповідно до їх цінності для особистості і у такий спосіб приходити
до персонально обґрунтованого рішення. Співвіднесення внутрішніх і зовнішніх умов веде до суб’єктивної ясності в ухваленні рішення і відчутті керованості життям, почуття, що ти вільна людина. Цей показник, на нашу думку, також
свідчить про результативність дії рефлексивних механізмів самосвідомості
особистості.
Низький F-показник часто виявляється пов’язаним з індивідуальними особливостями особистості, а саме, з: а) надмірною тривожністю (утруднення у
виборі через непевність, страх перед можливими наслідками, помилковому
рішенні); б) схильністю до депресивних реакцій (людина не зважується на активні дії через відчуття браку енергії); в) схильністю до істеричних реакцій
(людина губиться серед можливостей, бо не знає, чого сама бажає, переживаючи почуття «розірваності» і розгубленості); г) пасивними, фаталістичними
життєвими установками (переконання, що мої рішення ні до чого не приведуть
і нічого не зможуть змінити). Остання позиція часто призводить людину до необхідності включення компенсаторних несвідомих психологічних механізмів
— різних форм залежної поведінки (надмірна емоційна залежність у близьких
стосунках (живу чужим життям), алкоголь, гра, шопоголізм, трудоголізм та ін.
З ростом показника F зростає ясність і впевненість у прийнятті рішень. Однак при дуже високих показниках за шкалою F спостерігається схильність до
оцінюючого, критичного, домінантного ставлення у стосунках з іншими, нетерпимість до будь-яких обмежень, невміння підтримувати сталі відносини.
Остання шкала тесту — «Відповідальність» (V). Її результати показують
здатність людини доводити до кінця свої рішення, що ґрунтуються на ціннісному виборі. Саме у результативності дій виявляється відповідальність людини. Мотиваторами, що дають енергію для завершення справи, виступають
або почуття впевненості, що все робиться правильно, або почуття обов’язку.
Відповідальність, що проживається, є основою для формування стабільної самоцінності.
Низький показник за шкалою V означає, що людина не відчуває, що життя
йде саме по собі, вона його рідко планує, більше перебуває в пасивній позиції чекання, не керує власною волею. Якщо почуття обов’язку не достатньо
сформоване, це викликає низку проблем у житті дорослої людини, особливо
в системі професійних контактів. Інколи низький вияв відповідальності, якої
особистість уникає, може бути компенсованим дією мотивів відповідності моральному зразку чи страху перед покаранням (результати виховного впливу).
В описі цієї методики наведено також досить детальна інтерпритація поєднання різних комбінацій результатів дослідження за різними шкалами. Робота
з цією методикою, хоча й потребує ретельності в тлумаченні отриманих даних,
при цьому надає широкий спектр інформації про особливості мотиваційносмислової саморегуляції дорослої людини.
Тест рівня суб’єктивного контролю (Тест УСК) Дж. Роттера (адаптація
Є. Ф. Важина, С. О. Голинкіної, А. М. Еткінда). Локус контролю — психологіч97

ний фактор, що характеризує той чи інший спосіб особистості (тип), у якому вона
приписує відповідальність за результати своєї діяльності, події життя зовнішнім силам (екстернальний, зовнішній локус контролю) або власним здібностям
і зусиллям (інтернальний, внутрішній локус контролю). На відміну від оригінальної методики Дж. Роттера, в методику УСК, яка містить 44 запитання, включені пункти, що вимірюють екстернальність-інтернальність у міжособистісних
і сімейних стосунках, а також у відношенні хвороби і здоров’я.
За допомогою тесту можна визначити особливості локусу контролю та локусу каузальної атрибуції людини, що відображені у семи шкалах: 1) загальної інтернальності; 2) інтернальності в області досягнень; 3) інтернальності
в області невдач; 4) інтернальності в сімейних відносинах; 5) інтернальності
в області виробничих відносин; 6) інтернальності в області міжособистісних
відносин; 7) інтернальності у відношенні здоров’я і хвороби.
Для вивчення особливостей мотиваційно-мислової регуляції педагогічних
працівників особливий інтерес становлять шкали загальної інтернальності, а
також інтернальності в області виробничих відносин, міжособистісних відносин, досягнень та невдач.
Шкала загальної інтернальності при високих показниках виявляє тих людей, які вважають, що більшість важливих подій у їхньому житті були результатом їх власних дій; вони переконані, що можуть керувати своїм життям і,
отже, почувають свою власну відповідальність за те, як складається їх життя
в цілому. При низьких показниках за цією шкалою (низький рівень суб’єктивного контролю) досліджувані не бачать зв’язку між своїми діями і значущими
для них подіями, не вважають себе здатними контролювати їх, схильні приписувати причини того, що відбувається іншим людям, випадку.
Відповідно, високі показники за іншими шкалами свідчать про схильність
людини пов’язувати причини свого успіху, невдач, подій професійного життя,
стосунків з іншими людьми зі своєю поведінкою, своїми зусиллями, працею
чи навпаки, власними помилками, які не є у їхньому сприйнятті фатальними.
Такі працівники можуть критично сприймати свою діяльність, цікавитися тим,
що в їх силах, що можна змінити і роблять спроби поліпшення ситуації, життя, стосунків. Таким чином, приймаючи відповідальність за свою діяльність і
поведінку, людина виявляє здатність до саморегуляції. Мотиватори для такої
самокорекції є внутрішніми, така особистість самомотивована до самоаналізу,
емоційного самоуправління, саморефлексії, самозміни.
Низькі показники за визначеними шкалами, навпаки, свідчать про схильність людини не брати на себе відповідальність за свої успіхи, невдачі, події
життя приписувати зовнішніми обставинами, везінню/невезінню, впливу інших людей. У цих випадках виявляється дефіцитарність саморегуляції і психологічних механізмів, що її забезпечують.
Конформна і поступлива поведінка в більшій мірі характерна людям з екстернальним локусом самоконтролю. Інтернали, на відміну від екстерналів, менш
схильні підкорятися маніпуляціям, тиску інших, вони сильніше переживають
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втрату особистісної свободи. Люди з інтернальним локусом контролю краще
працюють на самоті, екстернали надають перевагу роботі з групою.
Численні дослідження, у яких використовувалася методика діагностики інтернальності-екстренальності у міжособистісних відносинах, показали, що інтернали більш популярні, більш доброзичливі, більш впевнені в собі, виявляють
більшу терпимість. Існує зв’язок високої інтернальності з позитивною самооцінкою, з більшою узгодженістю образів реального та ідеального «Я». Людина
з високим показником суб’єктивного контролю характеризується емоційною
стабільністю, ентузіазмом, рішучістю, товариськістю, гарним самоконтролем
і стриманістю.
Людина з низьким суб’єктивним контролем емоційно нестійка, не дуже товариська, має поганий самоконтроль. З другого боку, люди, які не відчувають
відповідальності за невдачі, менш тривожні і частіше виявляються більш практичними, діловими, ніж ті, котрі схильні до сильного самоконтролю.
Дж. Роттер (1975) застерігав від низки помилок в інтерпретації показників
локусу контролю. По-перше, рівень контролю варто розглядати не як причину
дій людини, а як індикатори її узагальнених очікувань від себе та інших. Подруге, локус контролю показує, у якому ступені людина вважає себе здатною
керувати своїм життям, проте не може бути основою для точних прогнозувань
поведінки. По-третє, результати вимірювань за шкалою УСК чітко розділяють
людей на два різних типи — внутрішньо і зовні керованих, однак Дж. Роттер
завжди наполягав, що ситуативно людина може приписувати відповідальність
за нехарактерним їй типом. І останнє — високий рівень внутрішнього контролю вказує на соціально бажані риси, а високий рівень зовнішнього контролю
— на соціально небажані. У дійсності крайні значення за будь-яким типом рівня суб’єктивного контролю є небажаними, оскільки не спрямовують, а дезорганізують життєдіяльність і часто супроводжуються почуттями апатії, несвободи, тривогою та ін. Можливо, найбільш функціональним для забезпечення
ефективної саморегуляції, і тому бажаним, є рівень, приблизно середній між
цими крайніми значеннями з деяким ухилом у бік внутрішнього контролю.
У психологічній роботі з дорослими слід враховувати, що інтерналам підходять недирективні методи психокорекції; екстернали суб’єктивно більш задоволені поведінковими методами, груповими формами роботи.
Ще одна методика, за допомогою якої можна дослідити здатність особистості до саморегуляції в різних сферах життя — «Самоактуалізаційний тест»
(тест САТ). Терміном «самоактуалізація» А. Маслоу позначив всебічний і
безупинний розвиток творчого і духовного потенціалу людини, максимальну
реалізацію всіх її можливостей, прийняття себе, інших, природи, спонтанність,
простоту, природність, автономію, незалежність від оточення, адекватне сприйняття світу і свого місця в ньому, більш глибокі міжособистісні відносини, багатство емоційної сфери і духовного життя, досвід вищих переживань, творче ставлення до дійсності, високий рівень психічного здоров’я і моральності.
Стратегічна мета мотиваційно-смислової саморегуляції педагога, якщо вона
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спирається на гуманістичні, духовні цінності, збігається з метою самоактуалізації особистості, що обґрунтована в концепції американського вченого.
У 1963 р. Е. Шостром розробив опитувальник особистісних орієнтацій,
в основу якого були покладені ідеї самоактуалізації особистості А. Маслоу. Ця
методика була адаптована співробітниками МДУ (Ю. Є. Альошина, Л. Я. Гозман, М. В. Загіку, М. В. Кроз), і в результаті з’явився «Самоактуалізаційний
тест» (CAT). Опитувальник складається з 14 шкал, 126-ти пунктів, кожний з
яких включає два судження, які описують цінність або поведінку. Досліджуваному пропонується вибрати те з них, яке у більшій мірі відповідає його уявленням або звичній поведінці.
Обробка результатів дозволяє визначити як загальний рівень самоактуалізації (крім цього, сумарний показник ефективності мотиваційно-регуляторних
процесів), так і отримати значення за різними шкалами. Е. Шостром звертав
увагу, що у нормі ефективна самоактуалізація не може бути у граничному значенні параметрів (80 Т-балів), це скоріше свідчить про неправдивість відповідей учасника обстеження. Високий показник самоактуалізації, на думку автора
тесту, знаходиться орієнтовно у межах 60 Т-балів. Це згодом підтвердила практика використання методики CAT у різних дослідженнях і психотерапевтичній
роботі і показала, що реальний високий діапазон самоактуалізації близький
до 55-70 Т-балів. Таке розуміння оптимального прояву процесів самоактуалізації особистості перегукується з експериментально встановленим у психології
мотивації феноменом оптимуму (оптимального рівня) мотивації, при якому діяльність виконується найкраще (для даної людини, у конкретній ситуації).
Шкальні оцінки в 40-45 Т-балів і нижче характерні для особистості з низькою самоактуалізацією і, відповідно, неефективною саморегуляцією, а діапазон у 45-55 Т-балів складає психічну і статистичну норму.
Бали за 14-ма шкалами самоактуалізації демонструють важливі і для процесів професійної саморегуляції змістовно-функціональні складові:
1. Шкала «Орієнтація в часі» показує рівень компетенції людини у часовому полі життя. При порушенні регуляторних процесів людина може або жити
минулим (каяття за зроблені вчинки чи не зроблені справи, муки совісті), або
живе у фантазійному світі майбутнього (будує «маніловські» плани, сподівається на неможливе, любить займатись фантазуванням про можливі успіхи).
Вважається, що нереальні цілі виникають у людини, коли вона не здатна прийняти себе такою, яка є, що затримує природний розвиток особистості і сприяє
виникненню почуття неповноцінності, страху за своє життя. Поточна діяльність ніби випадає з зони уваги такої людини, вона не вміє жити «тут і зараз»,
не усвідомлює смисл і значущість подій, робить вчинки не свідомо, а під тиском зовнішніх обставин.
Людина з високими балами за цією шкалою правильно орієнтована в часі.
Вона не відкладає життя, а живе у сьогоденні, вміє знаходити особистісний
смисл у поточних подіях, справах, вона має надію, що її реалістичні плани здійсняться, і вірить у свої сили.
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2. Шкала «Підтримка», чи «Опора на себе». Цей параметр визначає спрямованість особистості на себе чи на інших, тобто виявляє джерело спонукань
— власні цілі, переконання, принципи, чи людина піддана впливу зовнішніх
обставин, думці інших людей.
3. Шкала «Ціннісні орієнтації» вимірює ступінь того, наскільки людина керується цінностями, властивими самоактуалізованій особистості. Високий бал
за шкалою означає, що людина дотримується тих ідеалів, цінностей, за якими
живуть самоактуалізовані особистості. Низький бал означає, що людина відкидає ці принципи.
4. Шкала «Гнучкість поведінки». Високий бал по цій шкалі відображає здатність людини швидко й адекватно реагувати на ситуацію, що змінюється (це
особливо актуально для педагогічної професії). Низький бал означає догматизм, ригідність мислення й поведінки.
Шкали «Ціннісної орієнтації» і «Гнучкості поведінки» слід розглядати у єдності: перша з них характеризує самі цінності, друга — особливості їх реалізації в поведінці. Таким чином, можна з’ясувати, чи дієвою є система особистісних цінностей і чи виконує вона свою регуляторну роль.
5. Шкала «Сензитивність» вимірює ступінь того, наскільки глибоко і тонко
людина відчуває себе, свої власні переживання і потреби. Висока оцінка означає високу, у порівнянні з іншими, чутливість до власних переживань і потреб.
Низька оцінка припускає нечутливість. Висока чутливість до себе є професійно
значущою якістю особистості вчителя, оскільки тільки розуміючи себе педагог
через механізми проекції може виявляти й щиро переживати інтерес до внутрішнього світу дитини, розуміти її.
6. Шкала «Спонтанність». Шкала вимірює здатність спонтанно виражати
свої почуття, бути собою. Висока оцінка говорить про те, що людина схильна виражати свої почуття щиро, вміє бути природною. Такий педагог вміє бути толерантним, вітає свободу проявів вихованців, уникає критики. Низький бал означає, що людина побоюється відкрито виявляти свої почуття, є дуже стриманою
і у педагогічному контакті вона недостатньо виявляє свою суб’єктність.
Шкали «Сензитивності» і «Спонтанності» складають блок почуттів. Перша
визначає те, наскільки людина усвідомлює власні почуття, друга — у якому
ступені вони виявляються у поведінці.
7. Шкала «Самоповага» вимірює здатність людини поважати себе. Висока
оцінка означає, що людина високо цінує себе, подобається собі за умови, що
для цього є об’єктивні підстави. Низька оцінка говорить про низьку самоповагу.
8. Шкала «Самоприйняття» вимірює здатність людини приймати себе незважаючи на помилкові рішення, невдачі чи недоліки.
Шкали «Самоприйняття» і «Самоповага» складають блок самосприйняття.
Зрозуміло, що для педагогічних працівників високий рівень самоповаги є важливим, оскільки забезпечує в кінцевому рахунку самоприйняття й прийняття
індивідуальності іншої особистості.
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9. Шкала «Погляд на природу людини» оцінює розуміння людської природи, співіснування в ній добра і зла, безкорисливості і користолюбства, нечутливості і чутливості, чоловічого й жіночого. Самоактуалізована особистість
схильна вірити в добру природу людини, людина з низькими балами по цій
шкалі схильна вважати, що зло — найхарактерніша властивість для людської
природи.
10. Шкала «Синергічність». Вимірює здатність до цілісного сприйняття світу і людей, здатність знаходити закономірні зв’язки у всіх явищах життя, розуміти, що такі протилежності, як робота і гра, егоїзм і безкорисливість, не є антагоністичними. Висока оцінка означає здатність людини осмислено зв’язувати
суперечливі життєві явища, наділяє їх смислом і цінністю. Низький результат
означає, що життєві суперечності сприймаються даною людиною як антагоністичні і супроводжуються переживаннями страждання.
Шкали «Синергічність» і «Погляд на природу людини» дуже близькі за змістом, їх краще аналізувати спільно. Вони складають блок концепції людини.
11. Шкала «Прийняття агресії». Вимірює здатність людини приймати свою
агресивність як природну властивість, з інтересом ставиться до цих проявів,
намагається рефлексивно осмислити причини агресії та незадоволені потреби,
які її викликають, врахувати це у подальшому. При низькому рівні самоактуалізації людина, наділяючи агресію негативним смислом, звичайно, намагається
приховати її, веде себе нещиро, маніпулятивно.
12. Шкала «Контактність». Вимірює здатність людини легко встановлювати глибокі і тісні контакти з навколишніми, виявляє доброзичливість. Низький
загальний бал по цій шкалі означає труднощі у спілкуванні.
Шкали «Прийняття агресії» і «Контактності» складають блок міжособистісної чутливості.
13. Шкала «Пізнавальні потреби». Показує ступінь виразності в людині
прагнення до отримання знань про навколишній світ.
14. Шкала «Креативність» вимірює виразність спрямованості особистості
на творчість (при високих балах) чи на репродуктивний, функціональний рівень діяльності, поведінки (при низьких балах).
Шкали «Пізнавальних потреб» і «Креативності» складають блок відношення до пізнання, показують рівень творчої спрямованості особистості.
Отже, методика Тест САТ може застосовуватись не тільки для вивчення
самоактуалізаційних тенденцій особистості, але й з успіхом може бути використана для дослідження процесів мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників, оскільки діагностує цілий ряд професійно-значущих
особистісних характеристик.
Підсумовуючи огляд психологічного інструментарію, який може бути використаний у психодіагностичній роботі, сподіваємося, що наведений аналіз
може допомогти шкільному психологу підібрати методики діагностики мотиваційно-смислової сфери педагогів, їх здатності до саморефлексії, самоуправління, самоставлення, саморозвитку. Одночасно й самі педагогічні працівники
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можуть використати цей інструментарій для самодіагностики, що сприятиме
розвитку мотивації до самопізнання, особистісного та професійного самовдосконалення.
При цьому, слід зазначити, що наведеними методиками не вичерпується
весь перелік інструментарію. Для вивчення особливостей мотиваційно-смислової саморегуляції психолог може використовувати методи спостереження,
аналізу продуктів діяльності, аналіз самозвітів тощо.
Програма експериментального обстеження педагогічних працівників має
бути чітко підпорядкована меті дослідження, визначеним психодіагностичним
критеріям, необхідно також дотримуватись етики психологічної роботи. Психолог сам має бути особистістю, діяльність якої підпорядкована вищим гуманним
цінностям. Це означає, що його власна діяльність завжди має контролюватись і
врегульовуватись центральною метою — з’ясуванням істини, об’єктивної реальної картини справ у педагогічній сфері, визначення гуманістичних способів
допомоги особистості у реалізації її істинних потреб, прагнень, потенціалів,
створення психологічних умов для саморозвитку дорослих у напрямку самореалізації, досягнення людиною особистісної, духовної зрілості, прагнення
до краси, естетики праці.

2.3.

Психологічні особливості мотиваційно-смислової
саморегуляції професійної діяльності у сучасних
педагогів

У межах вивчення проблеми мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників інтерес становить експериментальне дослідження особливостей прояву цієї саморегуляції у сучасних освітян.
Вивчення теоретичних та психодіагностичних аспектів проблеми, дозволило визначити концепцію емпіричного дослідження і розробити його програму.
Оскільки теоретичний аналіз показав, що процеси мотиваційно-смислової
саморегуляції особистості охоплюють широкий спектр особистісних структур,
властивостей, психологічних механізмів, можна виділити ціляй ряд характеристик мотиваційної сфери педагога та інших критеріїв мотиваційно-смислової
саморегуляції: 1. Особливості професійної мотивації вчителя (зміст, спрямованість, інтенсивність тощо); 2. Особливості професійної свідомості педагогів
(професійні ідеали, цінності, смисли діяльності); 3. Рівень самоусвідомлення
(чіткість Я-концепції педагога); 4. Особливості самоставлення та прояв самоінтересу; 5. Рівень розвитку особистісної та професійної рефлексії; 6. Локус особистісного контролю; 7. Індивідуальні характеристики емоційної сфери (здатність до емпатії, оптимізм); 8. Особливості актуального емоційного стану як
вияв ситуативної мотивації до саморегуляції; 9. Психологічний досвід вищих
переживань; 10. Репертуар психологічних засобів саморегуляції, які особистість активно використовує у повсякденному житті; 11. Рівень компетентності
щодо способів психологічного впливу на іншу особистість, що виключає негуманні маніпулятивні стратегії особистісної взаємодії.
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Таким чином, вивчення мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних
працівників передбачає дослідження системи значень професійної самосвідомості педагогів щодо духовних цінностей, вивчення системи їх професійної
мотивації на предмет представленості в ній духовних цінностей, з’ясування
реального регулятивного впливу духовних цінностей та духовно-орієнтованої
мотивації особистості педагога на практичну педагогічну діяльність.
Вирішення наших дослідницьких завдань відбувалось у контексті колективного експериментального дослідження, що було проведене співробітниками
відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2011-2013). Спираючись на теоретичний
аналіз проблеми, нами були розроблені психодіагностичні показники мотиваційно-смислової складової духовної культури вчителя, до яких увійшли:
– особливості системи особистісно-професійних цінностей педагогів;
– уявлення педагогічних працівників щодо змісту та прояву духовних цінностей у педагогічній діяльності;
– особливості мотивації педагогічного персоналу щодо духовного саморозвитку;
– особливості професійної мотивації педагогічного персоналу у педагогічній взаємодії з дітьми;
– з’ясування наявності духовно-орієнтованих змістів у смисловій сфері
педагогів.
Психодіаностична процедура включала проведення анкетування за спеціальною методикою «Опитувальник для виявлення рівня розвитку духовної
культури педагогічних працівників», розробленою колективом авторів відповідно до завдань дослідження. Психодіагностичний блок опитувальника для виявлення рівня розвитку мотиваційно-смислової складової духовної культури
педагогів склали запитання № 11, 22, 23, 24.
Запитання № 11 було спрямоване на з’ясування оцінки педагогами відповідальності соціально-психологічних умов щодо вияву ними духовної культури
в педагогічній діяльності, а також дає змогу визначити особливості їх відповідальності за свій духовно-професійний розвиток. Запитання № 22 спрямоване
на з’ясування самоцінки педагогами духовного професійного ідеалу вихованця; запитання № 23 — на визначення суб’єктивного смислу професійної діяльності для особистості. Через запитання № 24 ми мали намір з’ясувати самооцінку педагогами рівня практичної реалізації духовно-орієнтованих цінностей та
мотивів в існуючих соціально-психологічних умовах.
Додатково для виконання дослідницьких завдань було також здійснено підбір інших психодіагностичних методик і, таким чином, методика експериментального вивчення мотиваційно-смислового компонента духовної культури
педагогів включала: 1. Шкалу базових переконань (Р. Янофф-Бульман, модифікація М. А. Падун, А. В. Котельникової); 2. Опитувальник термінальних цінностей «ОТеЦ» І. Г. Сеніна; 3. Експрес-опитувальник «Індекс толерантності»

104

(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); 4. Методику
незавершених речень.
В опитуванні взяли участь педагогічні працівники державних та приватних навчальних закладів Київської, Дніпропетровської, Чернігівської областей
та м. Києва.
У результаті обробки результатів емпіричного дослідження було визначено
наступні тенденції у розвитку духовної культури педагогічного персоналу:
1. Сучасним педагогам властива орієнтація на духовні цінності у професійній діяльності, свідоме прагнення до розвитку і вияву власної духовності.
При цьому вчителі досить високо оцінюють власний рівень розвитку духовної
культури.
2. Виявлена чітка ціннісна орієнтація та висока мотивація сучасних вчителів на досягнення духовно-орієнтованого ідеалу педагога.
3. У площині практичної реалізації намірів духовного зростання педагогів
встановлено, що найкраще їм вдається реалізувати мотиви особистісно-професійного саморозвитку у напрямку підвищення професійної компетентності,
що, на жаль, не завжди стосується духовно-особистісного зростання.
4. Нижчими є показники професійної самосвідомості та рефлексії, що
дещо суперечить високому рівню самооцінки власної духовної культури педагогами.
5. Вчителі низькими балами оцінили соціально-психологічні передумови
розвитку власної духовності (фактично визнавши, що він відбувається не завдяки, а всупереч цим умовам). Низько було оцінено й систему освіти, з точки
зору сприяння духовному зростанню педагогів та духовного розвитку учнів.
6. Цікавим є той факт, що професійний досвід (від 20-30 років і більше) позитивним чином відображається на рівні розвитку духовної культури вчителів.
Таким чином, проведене колективом науковців дослідження виявило низку
актуальних суперечностей та потреб у розвитку мотиваційно-смислової складової духовної культури педагогів. До них можна віднести: суперечність у свідомому прагненні вчителів до духовного та професійного зростання і певного їх
розчарування, зневіри у підтримці з боку системи освіти та суспільства в цілому їх професійних намірів і пранень. Існує також суперечність між виявом мотивації педагогів до духовного саморозвитку й побудови педагогічної взаємодії
на духовно-орієнтованих принципах та одночасно відсутністю чітких уявлень
як на операціональному рівні може виглядати та розгортатись така діяльність.
Суперечливість встановлена також на рівні професійної самосвідомості вчителів, що виявилась у деякій переоцінці їх власного рівня духовної культури та
певному дефіциті професійної рефлексії. Ці та інші тенденції розвитку та функціонування духовної культури педагога становлять низку науково-практичних
завдань з визначення психологічних умов, пошуку та розробки адекватних
психологічних засобів сприяння розвитку духовного самопізнання педагогів,
формування в них реалістичних професійних очікувань, цілей, підтримки їх
потреби у духовному зростанні та ін.
105

Результати теоретичного аналізу проблеми та емпіричного дослідження
дали змогу визначити рівні сформованості мотиваційно-смислового компонента духовної культури педагогічних працівників, а саме:
Нульовий рівень — педагогу властиві прагматичні, ситуаційні смисли,
обумовлені самою предметною логікою досягнення мети в даних конкретних
умовах. Як правило, мова йде про викладання матеріалу навчального предмета
без свідомої постановки виховних завдань. Мотивація до духовного саморозвитку відсутня або є декларативною. У регуляції професійної діяльності педагогів на цьому рівні характерним є переважання несвідомих психологічних
механізмів.
Цей рівень є вірогідним на початку трудової кар’єри або в ситуаціях професійного вигорання та спричиненого ним «згортання» професійної активності,
однак може зустрічатись на різних етапах індивідуального професійного розвитку.
Перший рівень (початковий) — характеризується мотивацією у плануванні
та розгортанні професійної діяльності з домінуванням егоцентричної мотивації
— зручності, особистої вигоди, престижності та ін. Ця мотивація може бути
досить усвідомлюваною, виглядає як особистісно-ціннісна позиція у ставленні до інших суб’єктів взаємодії. У контакті з учнями виявляється вибірковість
— позитивне ставлення до дітей успішних у навчанні, слухняних (як до «зручних») та негативне ставлення до дітей, які менш керовані, успішні (як до таких
що «заважають працювати», «незручні»). Мотивація духовного саморозвитку
не сформована, натомність є прагнення змінити у відповідності до своїх уявлень інших людей, навколишній світ (домінування мотивів влади і контролю).
Це спричинює певний рівень конфліктності у колективі, з учнями, їх батьками
і нестабільність емоційної сфери самого педагога.
Другий рівень (достатній) — смисловим центром професійної мотивації
педагога з даним рівнем духовної культури є прагнення плідної співпраці і
безкорисливої самовіддачі по відношенню до певної референтної групи, такої
групи, з якою педагог ототожнює себе або ставить її інтереси навіть вище своїх.
Прикладами такого рівня сформованості мотиваційно-смислового компонента духовної культури можуть бути прагнення вияву служіння, турботи, опіки,
відстоювання класним керівником інтересів підшефного класу або керівником
навчального закладу — підлеглого колективу. В цих та схожих випадках людина виходить за межі егоцентричної мотивації, керується інтересами груповими
і при цьому може конкурентно, недоброзичливо ставитись до інших груп чи
осіб, які не входять до значущої групи (або декількох груп).
На цьому рівні вияву духовної культури педагогам характерні прагнення і
мотивація до самопізнання та духовного саморозвитку, оскільки тісна взаємодія з іншими цього потребує. Однак духовна мотивація, як регулятор поведінки, виявляється вибірково по відношенню до різних людей.
Третій рівень (високий) — характеризується колективістською, гуманістичною смисловою орієнтацією у професійній діяльності та поведінці в ціло106

му. Педагогу з цим рівнем вияву мотиваційно-смислової складової духовної
культури властива відсутність поділу людей, вихованців на «зручних» і «незручних», «своїх» і «чужих». Він вбачає глибинний смисл у будь-якому акті
людського спілкування, поведінковому вияві людини; не поспішає при цьому
дати даному вияву морально-осудливу оцінку; прагне до розуміння прихованих
змістів, смислів і потреб, що стоять за вчинками дитини; орієнтується на позитивний, гуманістично спрямований потенціал кожної особистості.
Така людина з повагою та інтересом ставиться до себе і до інших, до світу в цілому, досить адекватно усвідомлює свої можливості й обмеження, має
окреслені особистісні межі і з повагою ставиться до честі, гідності будь-якої
особистості. Вона прагне до творчої самореалізації, до створення таких результатів (продуктів праці, діяльності, спілкування, пізнання), що принесуть рівне
благо іншим. Такому педагогу властива розвинена емоційна сфера, здатність
до переживання вищих почуттів, сформована потреба у таких переживаннях.
Людина з цим рівнем духовної культури прагне до пізнання світу і глибин власної душі, свого потенціалу. При цьому їй не властива позиція жертовності
— все що робить людина для інших є її свідомий особистісний вибір, який
переживається як радість.
Визначення цих чотирьох рівнів прояву мотиваційно-смислової складової
духовної культури педагогічного персоналу має значення для подальшого розвитку духовної культури вчителів, оскільки окреслює його змістовно-психологічні орієнтири.
Таким чином, експериментально було встановлено, що існують актуальні
напрямки розвитку мотиваційно-смислової сморегуляції педагогічного персоналу. Практичне вирішення цієї проблеми через створення відповідних психологічних умов та підбору і розробці відповідних розвивальних засобів буде
сприяти подальшому духовно-особистісному розвитку педагогів.
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РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ЗАСОБИ
РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ
САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
3.1.

Психологічні особливості розвитку мотиваційносмислової сфери у професійній саморегуляції дорослих

Розвиток здатності педагога до самозміни, до самомотивації управління власним особистісним і духовним потенціалом, до саморегуляції власних станів, дій,
вчинків є актуальним, практично значущим завданням. Наявність знань про способи самостійного регулювання і готовності реалізовувати їх у різних умовах
мають бути вимогою до психолого-педагогічної підготовки кадрів, критерієм
їх професійної компетентності, педагогічної майстерності.
Психолого-педагогічні дослідження (О. В. Лосавіо, О. О. Прохоров, С. І. Хохлов, О. І. Чебикін та ін.) і ті, що були проведені нами, показують, що значна частина педагогів у достатній мірі не володіє прийомами саморегуляції. За даними
цих досліджень, близько 50 % фахівців відчувають труднощі в регуляції власних станів. Складність професійних задач педагога полягає в тому, що він має
одночасно вміти оперативно здійснювати саморегуляцію і впливати на стани
вихованців. О. О. Прохоров1 вказує, що більш як 70 % педагогів інтуїтивно здійснюють саморегуляцію у професійній діяльності, використовуючи прийоми:
відключення, переключення, самонавіювання, самозаспокоєння, самонаказу,
регуляції дихання, голосу. На нашу думку, це досить обмежений арсенал способів самоуправління, який спрямований переважно на стримування переживань
та відновлення емоційного та психофізіологічного балансу. Розвиток у педагогічних працівників здатності до мотиваційно-смислової саморегуляції передбачає як розширення репертуару прийомів саморегуляції особистості, так і — що
є головним — зміну погляду на систему саморегуляції особистості в цілому,
визначення в ній додаткових змістовних і цільових пріоритетів. У якості таких
змістовно-пріоритетних акцентів розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції педагогів виступають: 1) здатність особистості до усвідомлення, корекції
ідеалів, цілей та смислів професійної діяльності, самомотивація до творчості,
конструктивного педагогічного діалогу; 2) навички особистісно-професійної
саморефлексії; 3) здатність до свідомого самоуправління своїми емоційними
станами (найбільш досліджена частина саморегуляції); 4) навички самоконтролю і саморегуляції практичних дій, вчинків вчителем, його здатність адекватно
визначати потребу спонукальної або стримуючої (гальмівної) функції самоконтролю у контакті з іншою особистістю або колективом. Такий підхід відповідає
визначеній нами теоретичній моделі мотиваційно-смислової саморегуляції педагога, що обґрунтована у першому розділі цього посібника.
1

Прохоров А. О Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности / А. О. Прохоров. — М. : Издательство: Пер Сэ, 2005. — 350 с.
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Для подальшого розгляду особливостей розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників необхідно означити вихідні наукові положення, що стосуються розуміння сутнісних механізмів мотиваційно-смислової
сфери особистості. До таких сутнісних положень слід віднести те, що, по-перше, на відміну від біологічної мотивації, за якою стоять потреби індивіда і виду,
власне людська мотивація в кінцевому рахунку відповідає потребам суспільства.
Саме завдяки суспільному існуванню людини, мотивації її поведінки характерні різноманітність, мінливість, культурно-історична обумовленість розвитку
через цілеспрямований вплив навчання та виховання. По-друге, важливим положенням для розуміння особливостей розвитку мотиваційно-смислової сфери
особистості є те, що у процесі онтогенезу формується здатність людини до саморозвитку, який у свою чергу є опосередкованим інтелектом, мовою, свідомістю, волею тощо. Саме тому мотивація людини є надситуативною і не має
жорсткої прив’язаності до умов життєвої ситуації, вона також характеризується
автономністю, стійкістю, спрямованістю на віддалені життєві цілі та ін.2 Потретє, особливостями внутрішньої організації і динаміки мотивації людської
поведінки та діяльності є: ієрархічна підпорядкованість мотивів, полімотивований характер діяльності, полівалентність мотивів по відношенню до потреб,
пластичність, взаємозамінюваність та ін.
Однак для розуміння проблеми розвитку мотиваційно-смислової сфери
особистості недостатнім є з’ясування її феноменологічних характеристик,
у яких фіксуються рушійні сили і кінцеві результати розвитку мотивації людини. У психології та педагогіці завжди були й залишаються актуальними питання про сам процес розвитку, без знання якого, очевидно, повнота розуміння і
пояснення мотивації не можлива.
Розвиток не може бути охарактеризованим тільки даними про відмінності,
що виникають під час цього процесу. Як справедливо зазначає В. К. Вілюнас3,
питання з чого починається і як відбувається розвиток (які «нижчі» мотиваційні процеси перетворюються соціальними силами, що формує «вищу» людську
мотивацію, які конкретно-психологічні механізми цього процесу, що саме опосередковується інтелектом і т.п.) припускають з’ясування не відмінностей, а подібності, що зберігається між соціально розвинутою і біологічною мотивацією
— проблеми, що у науковій літературі висвітлені недостатньо. Для виявлення
загальних моментів між соціальною і біологічною мотивацією важливе значення
має диференціація різних аспектів мотивації, зокрема її змісту і механізмів.
У цілому мотивація — це процес формування мотиву, що проходить через
певні стадії і етапи, а мотив — це продукт цього процесу, тобто мотивації. Так,
наприклад, ще Д. Н. Узнадзе розумів мотив як складне психологічне утворення,
що виникає в результаті багатоетапного процесу мотивації. Процес формування мотиву базується на особистісних утвореннях, які поступово формуються
у міру розвитку людини, тому, очевидно, що на кожному етапі професійного
2
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становлення педагога будуть свої особливості мотивації і структури мотиву.
При цьому, як підкреслює Є. П. Ільїн4, новоутворенням є не мотивація, а мотиватори, тобто психологічні фактори, що впливають на процес мотивації і формування наміру.
У теоріях мотивації західних психологів перебільшувалась роль динамічно-енергетичних факторів (Д. Гілфорд, Г. Мерфі, З. Фрейд, Р. Фрієр та ін.), і
було недооцінене значення внутрішньоособистісних та соціальних чинників.
Між тим у книзі «Мотивація і мотиви» Є. П. Ільїн пише: «Процес формування
мотиву як підстави дії, вчинку і спонукання до них, починається з виникнення
потреби особистості і закінчується виникненням наміру і спонуки до досягнення мети, якщо ця мета необхідна людині. Між цими двома психологічними
феноменами розташовується проміжний етап мотиваційного процесу, в якому
актуалізуються наявні у людини психологічні утворення, що забезпечують обґрунтований вибір ним предмета і способу задоволення потреби (особистісні
диспозиції)»5. Про наявність такого опосередкування мотиваційного процесу
особистісними утвореннями вказувалось у когнітивних теоріях мотивації як
зарубіжних авторів (Б. В. Зейгарник, В. Г. Асєєв та інші), так і в ряді робіт вітчизняних психологів (С. С. Занюк, С. Г. Мосвічов).
Таким чином, під час життєдіяльності у багатьох випадках виникає проміжний інтелектуальний етап у мотивації, на який впливає багато факторів, особистісних установок, цінностей, ставлень тощо. Саме на цьому проміжному етапі
виникає необхідність усвідомлення внутрішніх основ мотиваційного вибору,
що є і проявом, і умовою розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції особистості.
Прийняття соціально зрілою людиною рішення щодо здійснення того чи
іншого вчинку, дії перебуває під постійним тиском моральних, етичних норм
і принципів і здійснюється з урахуванням її можливостей (знань, умінь, якостей), стану в даний момент, ситуації. Саме врахування цих факторів в одному
випадку дає вихід енергії потреб, а в іншому — визначає спосіб її використання і надає цьому процесу особистісного смислу. Здатність педагога до мотиваційно-смислової саморегуляції відноситься до другого випадку, коли соціальні
чинники, власні потреби опосередковуються усвідомленими внутрішніми ціннісними утвореннями, набувають особистісного смислу, що додає енергетичної
сили внутрішнім мотиваторам дії.
Спираючись на концептуальне розуміння мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників, розглянемо детельніше змістовні аспекти її
розвитку.
Першою складовою саморегуляції нами визначено спрямованість особистості та утворення професійної самосвідомості. Не тільки мотиви у суворому розумінні цього терміна (ідеальний чи матеріальний предмет, що спонукає
до діяльності) надають спрямованості людській діяльності. Ідеали, соціальні
4
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норми, цінності, власні особистісні риси педагога так чи інакше детермінують
спрямованість його професійної діяльності.
Таким чином, для вдосконалення процесів мотиваційно-смислової саморегуляції необхідно приділяти увагу сформованості й усвідомленості вчителем
власних педагогічних ідеалів, системи особистісних і професійних цінностей,
які в значній мірі визначають цілі його діяльності, вчинків. При цьому ідеали й
цінності можуть як мотивувати, спонукати до дії, так і стримувати. В цьому контексті досить ілюстративними є результати досліджень В. В. Століна6, де експериментально вивчались випадки смислоутворення при зіткненні двох мотивів,
що утворюють різні і суперечливі смисли однієї і тієї ж дії (конфліктні смисли).
Досліджуваним пропонувався перелік 128 запитань з формулювання гіпотетичних внутрішніх перешкод. Загальна структура питання була наступною: «Наскільки важко заради чогось для Вас важливого здійснити…», далі йшов опис
специфічних дій чи обставин, які є перепоною для особистості. Відкрита форма
питання «заради чогось для Вас важливого» без зазначення чого саме, кожному
досліджуваному дозволяла домислювати різні і значущі саме для нього мотиви
діяльності, таким чином питання виявлялись прийнятними для людей з різною
мотивацією. Запитання містили потенційно значущі мотиви, негативні санкції,
ідеали особистості, суб’єктивні стани, що відносились до двох груп: частина
стосувалась зовнішніх перешкод, інша частина — внутрішніх.
Результати факторного аналізу показали, що до внутрішніх перепон поведінки відносяться питання, де йдеться про вчинки, що суперечать совісті і моральним ідеалам людини. Було визначено фактори, де питання більше акцентують роль конкретних вчинків, а в другій — суперечності абстрактного ідеалу.
Так, у першій вибірці цей фактор об’єднав запитання: «…відмовити в допомозі
іншому», «…порушити дану іншому обіцянку», «…зробити вчинок, що суперечить Вашому ідеалу людини», «…зробити вчинок, який ставить під удар добробут інших людей», «…збрехати», «…зробити щось, що суперечить тим якостям, які Ви хотіли б у себе бачити», «…приділяти значно менше уваги дітям»,
«…зробити щось, що суперечить Вашим уявленням про сенс життя» та ін. У результаті факторизації другої вибірки додалися такі: «…відмовляти неприємній
Вам людині в допомозі, у важкий для неї момент», «…розголошувати чужий
секрет», «…зробити щось, що не співвідноситься з Вашим світоглядом». При
цьому в другій вибірці максимальні факторні навантаження отримали питання,
в яких йшлося про суперечності вчинку «ідеалу людини», «уявленням про сенс
життя», «світогляду». Таким чином, у свідомості досліджуваних безсоромний
вчинок — це вчинок антисоціальний і одночасно такий, що суперечить ідеалу
«Я». Цікаво, що факторний аналіз абсолютно однозначно розрізнив очікування негативних думок як зовнішню соціальну санкцію і совість як особистісну
структуру, що загрожує внутрішніми санкціями за аморальний вчинок.
У жінок, відмічає В. В. Столін, також виділився фактор, що відображає роль
совісті як внутрішньої перешкоди. До цього фактора увійшли сім запитань, де
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найбільше факторне навантаженнями отримали перепони, в ролі яких виступають високі (і абстрактно сформульовані) ідеали (світогляд, уявлення про сенс
життя, ідеал людини), а також питання «приділяти значно менше уваги дітям».
Останнє свідчить, що материнська турбота входить у сферу ідеальних уявлень
досліджуваних жінок.
Ці дослідження яскраво засвідчили регулятивну роль ідеальних уявлень,
світоглядних позицій, системи цінностей людини у процесах смислотворення
й мотивопородження, які визначають її поведінку.
Нагадаємо, що проведені нами дослідження виявили певну «проблемну зону» цього компонента мотиваційно-смислової саморегуляції педагогів,
а саме, недостатню диференційованість і усвідомленість педагогічних ідеалів.
Частково така ситуація пов’язана з певною аморфністю, розмитістю ідеалів і
цінностей сучасного суспільства. Однак, на нашу думку, саме освітнє середовище може виступати в ролі ініціюючого і структуруючого фактора, який може
суттєво впливати на соціальні процеси, сприяти кристалізації гуманістичних,
духовних, моральних орієнтирів в українському суспільстві.
Важливим чинником мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних
працівників є особливості їх самоставлення. Так, експериментальне дослідження Ж. П. Вірної7, яке було присвячене вивченню самоставлення як мотиваційного показника у контексті професійної ідентифікації особистості,
проводилось з педагогічними працівниками. Одним із теоретичних положень,
на яке спиралась дана робота, було те, що «професійне самовизначення як усвідомлення людиною не тільки рівня розвитку своїх професійних здібностей
та структури професійних інтересів і мотивів, а й як усвідомлення відповідності тим вимогам, які ставить перед нею діяльність, дає підставу стверджувати,
що переживання цієї відповідності можна трактувати як почуття задоволеності
обраною професією. Задоволеність професією як соціально-психологічне відношення виражає рівень співвідношення людиною своїх актуальних і потенційних можливостей, її актуального рівня розвитку з вимогами професійного
середовища. Це своєрідний критеріальний показник професійної соціалізації
особистості»8. На наш погляд, позитивне ставлення до професії є свідченням
і функціональності регуляторних особистісних процесів, оскільки відображає
благополуччя у сфері професійної комунікації та інтеракції.
Результати дослідження Ж. П. Вірної показали, що інтерес педагогічних
працівників до себе сприяє формуванню впевненості у своєму інтересі до інших; у працівників з позитивним самоставленням очікування відношення інших характеризується установками симпатії та доброзичливості, що не заважає їм вважати себе унікальними й несхожими на інших; зміст самоставлення
досліджуваних можна охарактеризувати як такий, що емоційно й змістовно
об’єднує віру у свої сили, здібності, енергію, самостійність. Навпаки, при не7
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гативному самоставленні зафіксовано кореляційний зв’язок лише з факторами
внутрішньої готовності особистості до конкретних дій, сповнених самовпевненості та саморозуміння. Такі досліджувані характеризуються невротичністю,
яка проявляється в комплексі зі спонтанною агресивністю, депресивністю та
дратівливістю, що є ознакою прагнення домінування над іншими.
Таким чином, діагностика та самодіагностика особливостей самоставлення
педагога, визначення та корекція його негативних тенденцій є перспективним
напрямком як саморозвитку особистості вчителя, так і завданнями психодіагностичної, корекційної роботи практичного психолога.
Другою складовою мотиваційно-смислової саморегуляції педагогів виступають рефлексивні механізми професійної самосвідомості. Особистісна й
професійна педагогічна рефлексія виконує ряд функцій: активізації розвитку
розумових процесів, їх свідомої регуляції і контролю; забезпечує розуміння,
проникливість, чуйність у ставленні до іншої людини; забезпечує взаєморозуміння і погодженість дій партнерів в умовах спільної діяльності; актуалізує
процеси самосвідомості, самоаналізу, самоосмислення, що лежать в основі
особистісної саморегуляції і самовдосконалення; сприяє цілісності і динамізму внутрішнього життя людини, допомагає стабілізувати і гармонізувати свій
емоційний світ, мобілізувати вольовий потенціал, гнучко керувати ним. Таким
чином, рефлексія забезпечує ефективну свідому саморегуляцію професійної
діяльності педагогічних працівників.
Однак результати проведеного нами експерименту показали, що існує значна дефіцитарність розвитку рефлексивних механізмів самосвідомості особистості сучасного педагога. Вчителі пояснюють свої невдачі і пасивність переважно причинами зовнішнього порядку (недосконалість освітньої системи
чи організації, відсутність підтримки з боку батьків, суспільства, матеріальні
чинники), недооцінюючи, рефлексивно не усвідомлюючи значення вияву власної суб’єктності, активності, ініціативи. Іншим прикладом дефіцитарності
рефлексивних механізмів професійної самосвідомості сучасних педагогів є
виявлена експериментально тенденція до переоцінки своїх особистісних рис.
Так, наприклад, самооцінки досліджуваних свого рівня духовного розвитку виявились завищеними, у порівнянні з реальними.
Дані експериментальної роботи з вивчення особливостей розвитку здатності до рефлексії9 свідчать про те, що підвищення рівня рефлексивності спостерігається у критичні періоди життя, коли приходиться робити життєвий вибір,
приймати важливі рішення. Розвиток здатності до рефлексивного самоосмислення, самоконтролю і саморегуляції в дорослому віці має здійснюватись через
постановку нових, творчих професійних завдань.
При цьому слід пам’ятати, що існує певна «область оптимальних значень»10
рефлексивності, що визначає межі найбільш ефективного функціонування всієї системи психіки і є показником адаптивності особистості та ефективності
9
10

Карпов А. В. Психология рефлексии / А. В. Карпов, И. М. Скитяева. — М.-Ярославль : Аверс Пресс, 2002. — 304 с.
Там само.
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професійної діяльності суб’єкт-суб’єктного типу. При надмірній рефлексивності з’являється складність взаємодії когнітивної й аффективної підсистем, що
є певною перешкодою для саморегуляторних процесів. Для високорефлексивної особистості домінантою у мотивації стає реалізація логічної послідовності
розумових дій, при цьому може ігноруватись соціальний контекст вирішення
педагогічної задачі. Інколи низькорефлексивна особистість навіть може виявитись більш ефективною в діях, оскільки її інтелектуальні операції пов’язані з
одномоментним просторовим перетворенням ситуації. Це, звісно, не свідчить,
що низькорефлексивний педагог є більш ефективним. Важливий висновок,
який можна зробити з психологічних досліджень рефлексивності — для ефективної саморегуляції педагога, значущим є наявність балансу й гнучкості між
інтелектуальною (рефлексивність, соцільна перцепція) та емоційною (емпатія,
соціальна чутливість) сферами. Розробка і підбір психологічного інструментарію для розвитку саме таких внутрішньо збалансованих регуляторних механізмів у педагогічних працівників є непростим, проте досить актуальним
завданням.
Розвиток здатності до рефлексивної децентрації у вчителів не може проводитися лише як перенавчання, оскільки цей процес безпосередньо зачіпає їх
особистість (персону і тінь, мотивацію і систему переконань, Я-концепцію і
стиль спілкування, особистісні установки і способи мислення і т. д.) і неминуче стикається з різноманітними психологічними захистами. Тому залежно від
ступеня психологічних перебудов ця робота повинна розглядатися як психогігієнічна, психокорекційна або навіть психотерапевтична. Таким чином, розвиток
здатності педагога до рефлексивної саморегуляції потребує постійного контакту з фахівцем-психологом. Поки що така робота неможлива як масова практика, доки не буде створена розгалужена і реально діюча шкільна психологічна
служба, в завдання якої будуть включені подібні питання.
У якості основних засобів для такої роботи добре підходять форми групової
психологічної роботи (соціально-психологічний тренінг), а також форми професійного вдосконалення педагогів, що ґрунтуються на діалогічних видах співпраці. Працюючи у групі, особистість не тільки розвиває рефлексивно-інтелектуальні навички ефективного вирішення професійних задач, але й має змогу
отримати зворотній зв’язок від інших учасників про особливості своєї соціальної взаємодії, розвинути чутливість до емоційного фону діяльності, вдосконалити навички соціальної перцерції, інтеракції, комунікації. Саме у груповій
роботі, що має бути побудована на визнаних членами групи психоекологічних
правилах взаємодії, створюються оптимальні психологічні умови для фасилітації саморозвитку рефлексивних механізмів професійної самосвідомості педагогів.
Наступний компонент мотиваційно-смислової саморегуляції педагогів відноситься до сфера почуттів — здатність до емоційної саморегуляції.
Психологами експериментально встановлено, що найбільш ефективний
педагог — це педагог емоційно позитивно налаштований. Звісно, що під час
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виконання діяльності зберігати незмінним позитивний емоційний настрій
не вдається нікому, особливо враховуючи стресогенний характер педагогічної
діяльності. Професійно значущим для результату педагогічної дії і виховного
впливу є вміння педагогом регулювати власні емоційні стани, свідомо контролювати сферу почуттів у напрямку прагнення збереження оптимістичного налаштування, його вмотивованість на створення педагогічної ситуації, що пробуджує у взаємодії дорослого і дитини естетичні почуття, переживання краси,
успіху, радості, захоплення та ін.
На сьогодні у психології накопичено значний арсенал інструментарію, використання якого може допомогти людині здійснити профілактику надмірної напруги, впливу негативних переживань та емоційно налаштуватись на ефективну дію. Однак, як показали результати нашого опитування вчителів, переважна
більшість педагогічних працівників не користується відомими розробленими
засобами емоційної саморегуляції. У стресових ситуаціях вони частіше діють
інтуїтивно й обмежуються природними способами регуляції організму (сон, смачна їжа, спілкування з природою, тваринами, музика, ін.) та невеликою кількістю психотехнік (раціоналізація, самоумовляння, самонакази).
Така суперечність між наявністю і достатньою доступністю психологічних
засобів емоційної саморегуляції для педагогічних працівників і їх невикористанням у практиці пов’язана, на наш погляд, з дефіцитом професійної культури працівників, браком мотивації до свідомої саморегуляції та саморозвитку і,
відповідно, обмеженістю такого досвіду. Смисловий фокус уваги вчителя часто
спрямований на вихованця, саме він потребує допомоги, підтримки, розвитку,
контролю. Сучасний педагог недооцінює себе як значущого учасника педагогічної взаємодії, вузько інтерпритує свою професійну роль, не розширюючи її
до особистісної взаємодії з дитиною. Однак, незалежно від того, що усвідомлює педагог, а що ні, емоційний стан вчителя, безумовно, впливає на педагогічний контакт. Це приводить до висновку, що розвиток мотивації педагогічних
працівників до опанування психологічними засобами саморегуляції, сприяння
формуванню особистої зацікавленості вчителя у цьому процесі є первинним
завданням психологічної роботи у педагогічних колективах. Такі завдання, звичайно, потребують комплексного підходу, проте починати треба з тих засобів,
що сприяють появі у педагогів нового досвіду саморегуляції, відчуття «психологічного виграшу» від опанування нових способів самодопомоги, насичення
цього процесу радістю, оптимізмом, гумором. Для цієї мети підходять також
групові форми роботи (групи емоційної підтримки, тренінги), а також індивідуально-психологічне консультування.
Ще одним напрямком розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції
вчителя є розвиток педагогічної майстерності як вдосконалення педагогічної дії. Теоретичні та практичні орієнтири для подібних програм існують і у вітчизняній, і в зарубіжній психології (див. роботи Ф. Ю. Василюка,
Ю. Б. Гіппенрейтер, Л. А. Петровської, А. С. Співаковської, Р. Бернса, Т. Гордона, К. Роджерса, К. Рудестама та ін.). Дані програми, пов’язані з викорис115

танням нетрадиційних (психотехнічних у широкому сенсі слова) процедур,
адресованих студентам педвузів і вчителям, розробляються в різних напрямках: це і створення так званої педагогічної техніки, й оволодіння основами акторської майстерності, і цілеспрямований розвиток окремих комунікативних
здібностей і навичок (емпатії, сензитивності, діалогічності і т. д.), і активізація
мотиваційних ресурсів вчителів. І, нарешті, слід сказати про побудову комплексних процедур, свого роду комплексних психологічних практик, що цілеспрямовано стимулюють креативність і самовираження вчителів за допомогою
спеціальних тренінгових систем, що включають у себе групи зустрічей, як особливий вид групової психологічної роботи, фокусуються не так на груповому
процесі або на процесі розвитку навичок міжособистісних взаємодій, як на пошуку автентичності й відкритості у взаєминах з іншими. У них створюється і
розвивається атмосфера довіри, яка сприяє свободі вираження членами групи
особистісно значущих думок і почуттів. Як тут правило, відсутні заплановані
процедури і вправи для того, щоб подолати опір учасників розкриттю особистісних установок і включити у груповий процес всіх членів групи.
Повноцінне саморозкриття у взаєминах членів групи можливе тільки після
того, як група набуде певного досвіду і пройде основні етапи групового процесу: знайомство учасників групи; перші спроби саморозкриття і особистісний опір цьому; вираз негативних переживань; вираз будь-яких переживань,
що виникають «тут і тепер»; прояви самоприйняття. Досвід такого спеціально
організованого позарольового спілкування веде до руйнування комунікативних
професійних стереотипів вчителів і, отже, до більш неупередженого і безпосереднього сприйняття, більш глибокого і неспотвореного розуміння ними себе.
Реалістичність сприйняття педагогом себе, дитини, елементів педагогічної діяльності, живого спілкування суттєво визначає якість мотиваційно-смислової
саморегуляції педагога. Перенесення учителями навичок і цінностей позарольового спілкування, отриманих під час тренінгових занять, у сферу щоденної
професійної діяльності є одним із внутрішніх психологічних ресурсів праці
вчителів. У такий спосіб відбувається й активізація їх психологічної культури, педагогічні ефекти якої виявляються у зверненні вчителів до нових сторін
особистості учнів, до нових методів навчання і виховання, до нових засобів самовираження і рефлексії. В результаті від проведення груп зустрічей вчителів
можна очікувати наступних ефектів: з’являється тенденція приділяти своїм відносинам з учнями стільки ж уваги, скільки змістовному матеріалу курсу; виникає прагнення приймати новаторські, творчі ідеї учнів, а не реагувати на них як
на загрозу; ймовірнішим виявляється рішення міжособистісних розбіжностей і
проблем разом з учнями, а не у традиційній дисциплінарній манері; зміни спілкування спостерігаються також у сфері відносин вчителів з близькими людьми:
подружжям, батьками, дітьми, друзями.
У практичній груповій роботі зі шкільними психологами та вчителями операціоналізуються основні поняття і техніки гуманістичного підходу стосовно
педагогічної практики, щоденній роботі вчителя у школі. Основний постулат,
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на якому базується такий тренінг, полягає в тому, що сама якість навчального
процесу визначається якістю міжособистісного спілкування вчителя і учня, яке
у свою чергу, залежить від внутрішньоособистісних відносин вчителя, тобто
від його ставлення до себе. Головне завдання — навчити вчителя правильно
(з погляду психології) спілкуватися з собою і з учнями. Подібна оптимізація
педагогічного спілкування вирішує багато психологічних проблем, характерних як для учнів, так і для вчителів, які утрудняють, а часом і блокують процес
навчання.

3.2.

Духовно-орієнтовані творчі проекти як засіб розвитку
мотиваційно-смислової саморегуляції педагогів
(з передового педагогічного досвіду)

Розвиток здатності особистості до мотиваційно-смислової саморегуляції
можливий виключно у діяльності, що створює психологічні умови для такого
розвитку, розкриває особистісний, творчий, духовний потенціал особистості
вчителя. У першу чергу мова йде про педагогічну творчість та інновацію.
Пошук психолого-педагогічних засобів і форм розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників, розкриття їх творчого ресурсу, вдосконалення механізмів самостійності, саморозвитку, самопроектування
привело нас до розгляду проектної педагогічної діяльності. Хоча проектна діяльність не є нововведенням, проте в нашій країні довгий час цей метод широко
не використовувався.
У свій час американський філософ і педагог Джон Дьюї (1859-1956), втілюючи філософські ідеї Г. Спенсера щодо «американського способу життя», розробив основи педагогічної системи, що отримала пізніше назву «школа життя».
Її головна мета — у процесі проектної діяльності готувати учнів до життя в демократичному, правовому суспільстві з економікою вільного підприємництва і
конкуренції, до боротьби за існування в ньому. В якості цілей «школи життя»
виступали:
1) підготовка до реальних труднощів, «проза життя», боротьба за успіх, достаток, благополуччя, кар’єра;
2) формування активної людини своєї справи, ділової людини — підприємливої, ініціативної, самостійної, наполегливої, працьовитої, винахідливої
в умовах труднощів і конкуренції, такої, яка усвідомлює відповідальність перед собою за досягнення у власному житті. Така людина розраховує на свої
сили, здатна стійко переносити невдачі, зберігати оптимізм і активну життєву
позицію;
3) формування законослухняності, правової підготовленості та вихованості
(свобода в межах закону);
4) екологічна підготовка і виховання;
5) виховання в дусі миру і терпимості до культури, менталітету, способу
життя інших суспільств, народів, їх власного вибору;
6) демократичне виховання;
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7) формування установок на здоровий спосіб життя;
8) розвиток потреби у безперервній самоосвіті протягом усього життя, прагнення до «надзнання» (вищої освіти, отримання декількох освіт, післявузівського навчання й професійного вдосконалення)11.
Очевидно, що ці задачі залишаються дуже актуальними й нині для вітчизняної освітньої системи. Проте центральною фігурою нашого аналізу є особистість педагога, тому слід зауважити наступне: оскільки, як вже зазначалось,
педагогічна дія є ефективною за умови спільної діяльності з дитиною, неминуче ставлячи такі завданні у проектній діяльності перед собою, вчитель, вихователь обов’язково особисто залучається до процесів саморозвитку з ідентичними цілями. До того ж, педагог одночасно є суб’єктом власної педагогічної дії і,
плануючи, реалізуючи, осмислюючи, коректуючи свою діяльність, він вдосконалює механізми особистісно-професійної саморегуляції.
Розглянемо детальніше сучасне розуміння поняття педагогічного проекту,
та які можливості має така діяльність для розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції сучасного вчителя.
Зауважимо, що нинішній етап розвитку суспільства в цілому стає все більш
тісно пов’язаним з проектною культурою, яка пронизує сфери матеріального
виробництва, науку, мистецтво, систему соціальних взаємовідносин. Проектна культура розглядається в якості основи гармонійної взаємодії людини з
природою, суспільством і технологічним середовищем. Проектну діяльність
в освітній сфері можна розглядати як самостійну інтегративну форму роботи
в навчально-виховному процесі.
Проектування — це діяльність зі здійснення змін у навколишньому середовищі. Проектування мотивує педагога до отримання нових знань, до творчих пошуків, допомагає розвивати професійну компетентність, саморегуляцію.
Володіння технологією проектування — це ознака високого професіоналізму
сучасного педагога.
Нові освітні стандарти передбачають використання вчителем проектного
методу. Педагогічне проектування є особливим видом педагогічної практики,
що відображає специфічну діяльність педагога, суть якої — пошук і створення нових образів педагогічної дійсності, інструментом швидкого узгодження
традиційних освітніх систем з потребами людей і мінливою соціальною ситуацією. У результаті — діяльність педагога здійснюється з урахуванням особистісного смислу педагогічної дії.
Метою вчителя є включення учнів у процес перетворювальної діяльності
від ідеї до її практичної реалізації. Виконуючи проекти, школярі освоюють
алгоритм проектно-перетворювальної діяльності, вчаться самостійно шукати
і аналізувати інформацію, інтегрувати і застосовувати отримані раніше знання
з технології та інших предметів, здобувають нові знання та вміння. У підсумку
розвиваються їх творчі та інтелектуальні здібності, самостійність, відповідаль11

Столяренко А. М. Общая педагогика : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям] / А. М. Столяренко. — М. : Изд-во Юнити-Дана, 2006. — 479 с. — С. 115-116.

118

ність, формуються вміння планувати і приймати рішення. Навчальні проекти
учнів мають бути прообразами проектів у їхньому майбутньому самостійному
житті. Виконуючи їх, учні набувають досвід вирішення реальних проблем, рухаючись до поставленої мети.
Особливе значення в реалізації проектного методу має спрямованість особистості і професійна майстерність вчителя. Сутність поняття проектної діяльності заснована на загальнопсихологічному розумінні діяльності, яке склалося у вітчизняній психології у школі Л. С. Виготського, А. Р. Лурія, С. Л. Рубінштейна,
О. Н. Леонтьєва, В. Д. Шадрікова. Педагогічний проект, як цілісний діяльнісний
цикл, має відповідну структуру і включає: 1) потребово-мотиваційний, 2) інформаційно-пізнавальний, 3) цілеутворюючий, 4) операціонально-результативний
та 5) емоційно-почуттєвий компоненти. Таким чином, педагог має:
1) бути вмотивованим на творчу діяльність, виходити за межі буденності,
вміти знаходити власний смисл у прояві ініціативи, пошуку нових форм
співпраці з учнями, а також володіти вмінням мотивувати дітей на креативні завдання, орієнтуватись на узгодження істинних пізнавальних,
комунікативних потреб дитини зі змістами навчальної діяльності;
2) вільно орієнтуватись в інформаційному просторі, рефлексивно оцінювати власні можливості та наявні ресурси для реалізації проекту, а також
потенційні можливості учнів, постійно вдосконалювати свої пізнавальні
можливості, з цією метою — розширювати репертуар засобів тощо;
3) вміти у діалозі з дітьми визначити спільну мету діяльності, підтримуючи
ініціативу, творчі ідеї молоді, визначити разом з ними стратегію і розробити етапи практичного втілення спільного творчого задуму;
4) здійснювати рефлексивний контроль і самоконтроль практичних дій, які
передбачені проектом, звіряти їх з поставленою метою, вміти гнучко коректувати їх або за необхідності змінювати, обговорюючи це з дітьми, і
даючи таким чином їм можливість привласнити способи самоконтролю
і самокорекції; досягати максимальної результативності діяльності, мотивувати на це молодь; у випадках утруднень виявляти наполегливість,
розвивати вміння доводити справу до кінця, орієнтуватись на досягнення максимальної ефективності в неоптимальних умовах;
5) вміти позитивно налаштовуватись на працю, прагнути нового, вміти
справлятись конструктивними способами з негативними переживаннями (страху, невпевненості) на початку чи під час діяльності; помічати
проміжні успіхи, використовувати їх для самомотивації та позитивного
мотивування дітей; бути відкритим для радості.
Отже, залучаючись до проектної діяльності, педагогічні працівники актуалізують власні механізми особистісно-професійного вдосконалення, зокрема,
вміння самомотивації, саморефлексії, емоційної та вольової саморегуляції, актуалізують свій духовний потенціал.
Педагогічні проекти — це інноваційна діяльність, цілеспрямовані зусилля,
творчість і форма життя педагогічного колективу. Їх основа — нові ідеї, ініці119

ативи педагогів і всіх тих, хто бажає в цих ініціативах брати участь. Така творчість передбачає зміну їх свідомості, мотивації. Власне творча та інноваційна
дія потребують зовнішньої підтримки, сприяння з боку педагогічного колективу і водночас суттєво впливає на клімат у колективі, мотивує до співпраці, обміну досвідом, до колективної творчості. Таким чином, цінність педагогічних
проектів як творчих, інноваційних форм роботи в тому, що вони забезпечують
зворотний зв’язок, обмін думками, формують позитивні стосунки й клімат творчості, радості, успішності в педагогічному колективі. Це посилює мотивацію
до педагогічної праці, розкриває внутрішній потенціал, здібності самого педагога, поліпшує його комунікацію та інтеракцію з дітьми та ін. Ці форми роботи
також стимулюють інтерес та мотивацію педагогів до самоосвіти, підвищують
рівень активності вчителів, дозволяють активізувати процеси смислоутворення, що спрямовані на творче саморозкриття, саморефлексію, співробітництво.
Особистість виходить за межі власних потреб, у виборі мотивів професійної діяльності орієнтується на цінності добра, блага і любові до інших, розкриваючи
тим самим свій духовний потенціал.
Педагогічний проект відіграє також важливу роль сполучної ланки в системі
відносин «наука — практика». У межах проектної діяльності педагог, з одного
боку, має багато можливостей для апробації інноваційних розробок психологопедагогічної науки, з перспективою збагачення арсеналу педагогічних засобів;
з другого — практика потребує інструментарію для наукової оцінки, моніторингу ефективності педагогічного пошуку.
Пропонуємо до розгляду кілька прикладів ефективної реалізації іноваційних проектів, які з’явилися як результат творчої співпраці науковців відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України та педагогів декількох експериментальних майданчиків відділу у місті Прилуки Чернігівської області. Наведений нижче матеріал
підготовлено за участю авторів даних проектів.
Науковці та управління освіти Прилуцької міської ради на період 2011-2016
років узгодили науково-методичну тему співпраці «Формування світоглядних
орієнтирів та духовно-моральних цінностей особистості в навчальних закладах
міста Прилуки Чернігівської області». Цей напрямок було обрано у зв’язку з
тим, що останнім часом українська держава переживає часи духовного й національного відродження та становлення. Духовність, моральність є умовами
збереження цілісності світової системи. Політика, наука й виховання не повинні бути відірвані від моральності, християнських принципів. Людство має багаті надбання в царині знань, індивідуальній природі людської душі. Ці знання
одвіку допомагають обрати молодому поколінню правильний життєвий шлях.
Отже, пробудження духовних сил дитини на началах християнської моралі є
незмінною турботою вихователя та вчителя. Дитячий садок, школа мають виховувати у дитини доброту, чуйність, віру в добро.
Кураторами науково-методичної роботи за обраною темою стали Т. М. Клименко — начальник управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської
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області, заслужений працівник освіти України, С. М. Чернякова — завідувач
міським методичним центром управління освіти Прилуцької міської ради
Чернігівської області та Д. Г. Клугман — методист міського методичного центру
управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області.
Проектна діяльність за цим напрямком виховання дітей здійснюється в різних формах — гуртки, спецкурси, благодійні акції, психологічний театр тощо.
Так, в усіх ДНЗ та НВК працюють гуртки духовно-морального спрямування
за програмою «Свічечка надії», які відвідує 146 дітей.
У школах та гімназіях міста запроваджено спецкурси за вибором «Християнська етика в українській культурі», «Основи християнської етики», «Права
людини», «Вчимося бути громадянином» та «Громадянська освіта», «Християнська етика», «Етикет та етика», «Світова слава українців», «Українознавство». Предмет народознавства введено в академії дошкільних наук Центру творчості дітей та юнацтва.
Учні всіх ЗНЗ протягом навчального року задіяні в акціях духовно-морального спрямування: «Від серця до серця», «Захисники тварин», «Допоможи
хворій дитині», «Поспішай творити добро», «День спонтанної допомоги»,
«Добрий янгол», «Допоможи ближньому», «Милосердя», «Учимося доброти
у Святого Миколая», «Подаруй книгу бібліотеці», «5 картоплин», «Допоможи
ветерану». Усі навчальні заклади міста взяли участь у міській акції «Подаруй
лаву місту», результатом якої стало встановлення 15 лавок у центральній парковій зоні міста. 13 вересня 2013 року з нагоди відзначення 70-ї річниці визволення міста Прилуки від німецько-фашистських загарбників, за ініціативи Прилуцької міської організації ветеранів, учні ЗНЗ міста організували проведення
благодійної акції «1418 червоних тюльпанів — 1418 днів війни». 1418 квітів
як 1418 днів жорстокої війни… Під час акції було висаджено майже 3 тисячі
цибулин тюльпанів біля Меморіалу-Скверу Вічної Слави, пам’ятника І. Я. Дубинському, меморіалу «Жертви фашизму» та біля пам’ятного знака «Танк».
У гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна проведено щорічну акцію милосердя «Діти гімназії — дітям сиротам Удайцівської школи-інтернату».
Учні 5-11 класів навчальних закладів міста третій рік поспіль беруть участь у перегляді фільмів Міжнародного кінофестивалю православного кіно «Покров»,
виставах міського будинку культури «Святий Миколай», «Новорічні казки»,
«Христос народився». Систематично відвідують тематичні виставки краєзнавчого музею ім. Василя Маслова, Шевченківську світлицю в ЦТДЮ, здійснюють
виїзні екскурсії до Свято-Троїцького Густинського монастиря, по святих місцях
Прилук, Чернігова, Києва, присвячені 1025-річчю Хрещення Русі. У навчальних закладах діють фотовиставки: «Сходинки доброти» (гімназія № 1), «Добро
починається з тебе» (гімназія № 5), «Святині рідного краю» (СШ І-ІІІ ст. № 6).
У СШ І-ІІІ ст. № 6 організовано виставки малюнків «Зігріємо планету своєю
добротою», «Поспішай робити добро». Розпочато реалізацію волонтерських
проектів «Тепло наших сердець» у гімназії № 5, «Я хочу щастя всім» у ЗОШ ІІІІ ст. № 7, «Добро починається з тебе» у ЗОШ І-ІІІ № 12. Учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
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щорічно проводять низку благодійних концертів для дітей-інвалідів Центру
реабілітації та ДНЗ № 23 компенсуючого типу (спеціальний), створили низку
соціальних реклам та відеороликів духовно-морального спрямування, які неодноразово демонструвалися на місцевому телеканалі ТК «Прилуки» («Соціальні проблеми підлітків», «Дитячий будинок», «Обирай здоровий спосіб життя»,
«Свято-Покровська церква села Антонівка»). Учні ЗНЗ міста беруть активну
участь у Всеукраїнських конкурсах духовно-морального напрямку «Добро починається з тебе», «Зруйновані долі», «Моральний вчинок», Всеукраїнському
фестивалі-конкурсі «Таланти багатодітної родини», обласній історико-краєзнавчій акції «Духовні святині Чернігівщини». В гімназії № 5 діє учнівський
психологічний театр (керівник — практичний психолог І. В. Садова), який неодноразово презентував власні вистави — «Повір у себе» та «Украдена мрія»
на духовно-моральну тематику.
Паралельно ведеться робота по вихованню духовно-моральних цінностей
у колективах педагогів та батьків. Дане питання піднімається на педагогічних
радах, батьківських зборах, науково-методичних радах, на засіданнях шкільних методичних та міських методичних об’єднань. На нараду завідуючих ДНЗ
було винесено питання «Про стан роботи по формуванню духовно-моральних
цінностей у дітей старшого дошкільного віку та батьківської громадськості
в ДНЗ». Підсумки реалізації науково-методичної теми щорічно заслуховуються
в червні на колегії управління освіти.
У навчальних закладах міста проводяться виховні години, тижні морально-правового виховання, науково-практичні конференції: «Формування духовно-моральних цінностей та екологічної свідомості особистості в навчально-виховному процесі», «Особистісні цінності як духовні надбання людини»,
семінари, круглі столи та педагогічні читання, тренінги, майстер-класи, тижні
та місячники духовно-морального виховання. В ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 організовано
проведення годин духовності «Вчимося жити у мирі та злагоді», «Без добрих
справ немає доброго імені».
У навчальних закладах міста адміністраціями підготовлено ряд методичних
рекомендацій по духовно-моральному вихованню на допомогу класним керівникам, вчителям, керівникам гуртків.
У всіх навчальних закладах здійснено підбірку дидактичних матеріалів
до уроків, позакласних заходів, годин спілкування на морально-етичну тематику.
У гімназіях № № 1, 5, ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, ЗОШ І-ІІІ ст. № № 3, 7, 9, ДНЗ № 8,
9 розпочато вивчення передового педагогічного досвіду вчителів, вихователів,
які працюють над реалізацією науково-методичної теми. Міським методичним центром організована робота міської творчої групи вчителів християнської етики з проблеми «Забезпечення духовного розвитку дитини» (керівник
— О. М. Миколенко, ЗОШ І-ІІІ ст. № 7); міською школою ППД вчителів етики
з проблеми «Інноваційні технології та фольклор як засіб морально-етичного
виховання школярів (керівник — Л. А. Гончарова, гімназія № 1); семінар з про122

блеми «Православна культура для дошкільнят», на якому вихователі-методисти
розглядають програми, які направлені на формування духовної зрілості особистості дитини-дошкільника, поглиблюють свої знання про історію православ’я
(керівник-методист — ММЦ Т. А. Зубко).
У дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста працюють:
– творча група педагогів спеціалізованих закладів ДНЗ № 23, 25, дитячий
будинок, реабілітаційний центр з проблеми: «Формування духовної особистості дитини-дошкільника на основі моральної та етичної орієнтації
та засобами православної культури» (кер. — І. М. Мазуренко, вихователь ДНЗ № 23);
– школа ППД «Формування духовності дошкільників, як основи цілісного
життя засобами залучення до православної культури» (кер. — Г. І. Данік,
вихователь ДНЗ № 28);
– школа ППД за темою: «Реалізація сучасних технологій виховної роботи по формуванню основ духовно-морального розвитку особистості»
(кер. — О. М. Бойко, ЗОШ І-ІІІ ст. № 7);
– творча група вчителів початкових класів «Зернини духовності в сучасній школі» (кер. — В. В. Щербина, ЗОШ І-ІІІ ст. № 9);
– клуб пошуково-дослідницької діяльності з питань історії та духовних
традицій Чернігівщини (кер. — Н. В. Куліненко, СШ І-ІІІ ст. № 6);
– творча група вчителів 4-х класів з проблеми: «Виховання духовно-моральних цінностей особистості в навчально-виховному процесі» (гімназія
№ 5);
– постійно діючий семінар класних керівників 5-11 класів «Духовно-моральне виховання гімназистів» (кер. — С. О. Турчин, гімназія № 1);
– опорна школа по впровадженню ідей В. Сухомлинського «Серце віддаю
дітям» (кер. — Т. Г. Катаєва, ЗОШ І-ІІІ ст. № 3).
У рамках співробітництва двох міст-побратимів делегація освітян м. Прилуки 20-22 грудня 2012 р. відвідала м. Бєлгород (Росія). Педагоги взяли участь
у Х Іоасафівських читаннях по темі «Традиційні цінності і сучасний світ», які
проходили в актовій залі Храму Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, ознайомились із традиціями та інноваціями в системі освіти Бєлгородської області,
які направлені на формування духовно-моральних цінностей учнівської молоді
та вихованців дитячих дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Досвід роботи управління освіти, міського методичного центру, навчальних
закладів (гімназій №№ 1, 5, ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 3) презентується в академічних
інститутах НАПН України (Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих,
Інституті обдарованої дитини, Інституті проблем виховання НАПН України).
Управлінням освіти, методичним центром організовано та проведено:
– міський огляд-конкурс на кращий проект «Галереї духовності» у ДНЗ,
ЗНЗ та ПНЗ (2011-12 н.р.);
– конкурс на кращу «Галерею духовності» у ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ (2012-13 н.р.).
Переможцями міського огляду-конкурсу на кращу «Галерею духовнос123

ті» серед ЗНЗ та ПНЗ міста визнано гімназію № 1 та ЗОШ № 3, 7; серед
ДНЗ — дошкільні навчальні заклади № 8, 9, 28;
– І Іоасафівські читання на базі Прилуцької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа Белгородського;
– духовний конверсаторіум «Психологічні умови розвитку духовної культури педагогічного персоналу та духовно-моральних цінностей підростаючого покоління»;
– у ЗНЗ міста здійснюється апробація навчально-психологічного спецкурсу «Гармонізація характеру особистості в юнацькому віці».
Дошкільний навчальний заклад № 9 з 2013 року має статус експериментального навчального закладу регіонального рівня з проблеми «Виховання в дітей загальнолюдських цінностей у контексті гуманізації педагогічного процесу сучасного дошкільного навчального закладу». Дослідно-експериментальна
робота проходить під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора,
завідувача кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної), професора з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету
Т. І. Поніманської. У 2014 році дослідно-експериментальну роботу розпочато в
ДНЗ № 25 з проблеми «Мистецька спадщина рідного краю як засіб патріотичного виховання старших дошкільників» під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента, заступника директора з науково-методичної роботи Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка О. І. Мельничук.
З метою популяризації доброчинної діяльності серед гімназистів, батьків,
громадськості міста дана робота висвітлюється в ЗМІ, а саме: в газеті управління освіти «Здобутки нашої освіти», шкільних та гімназичних газетах, міських
газетах «Просто клас», «Відомості Чернігівщини», телеканалі ТБ-Прилуки,
на сайтах управління освіти (http://prilosvita.at.ua) та міського методичного
центру (http://prilmmc.at.ua). Досвід роботи дошкільних навчальних закладів
міста з організації роботи «Галереї духовності» був надрукований у часописі
«Дитячий садок» видавництва «Шкільний світ» № 2 (2013).
Засвоєння учнями морально-духовних цінностей, створення умов для оптимальної самореалізації дитини в сучасних умовах, розвитку її індивідуальних
можливостей і здібностей дає високі показники розвитку творчих здібностей
учнів, адже недарма учні міста показують гарні результати, вони є в числі переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України, ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, різноманітних Міжнародних, Всеукраїнських проектів, конкурсів, акцій.
А головне те, що юні прилучани намагаються будувати свій життєвий шлях за
формулою духовності: любити, розуміти, приймати, співчувати, допомагати.
Отже, практична та теоретична спрямованість діяльності учасників навчально-виховного процесу в освітніх закладах міста Прилуки реалізується під гаслом «Будити в дитини почуття, виховувати духовні цінності — це не додаток
до навчання, а головне завдання школи…» (В. О. Сухомлинський).
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Через обмеження обсягу даної книги, на жаль, не можна широко презентувати справді інноваційний досвід співпраці педагогів і вчених. Для ознайомлення
з варіантами реалізованих педагогічних проектів у додатках наведено декілька
з них. Надалі планується продовжувати висвітлення успішного педагогічного
досвіду з проектної діяльності у науковій літературі, періодичних виданнях,
педагогічній пресі.
Наведені приклади спільної діяльності педагогів та учнів активізують як
мотиваційно-смисловий потенціал всіх учасників навчально-творчої взаємодії,
так і сприяють розвитку в них гуманістичного, духовного спрямування особистісних цінностей, ідеалів, смислів.
На жаль, як показує досвід в сучасній системі освіти не всі педагоги внутрішньо вмотивовані на таку діяльність. Та й у процесі навчання майбутніх педагогів мало уваги приділяється підготовці студентів до проектної діяльності. Раніше вважалось, що для вирішення проблеми основним є питання профвідбору
студентів з високим рівнем творчих здібностей. Тепер підходи до розвитку
творчої особистості радикально змінилися. Ключовим моментом вважаються
не здібності людини, а саме її мотивація, спрямованість, життєві цілі. По суті,
вчитель, розробляючи педагогічний проект, може наділити його додатковим
особистим смислом — смислом саморозвитку.
Таким чином, перед психологічною і педагогічною наукою, закладами післядипломної освіти, керівництвом педагогічних колективів постає важливе
екпериментально-прикладне завдання — вивчення ресурсів педагогічного персоналу у дорослому віці, пошук додаткових інноваційних форм та засобів стимуляції розвитку мотивації та здатності до творчості педагогів на різних вікових
етапах професійного шляху. Відоме широке коло видів такої роботи, що може
бути використана у педагогічних колективах. До них відносять: тренінги, педагогічні ринги, дебати, ярмарки педагогічних ідей, ділові ігри, банки ідей, ігрове
моделювання, майстер-класи, тематичні семінари, психолого-педагогічні консиліуми, педагогічні читання, конференції та багато інших. Однак, як показує
психологічна практика, мотивація до участі в цих заходах для педагогів часто
не є внутрішньою; як показали наші дослідження, прагнення до самопізнання і
саморозвитку є часто не підкріпленим діяльнісно і не виконує свою мотивуючу
функцію. Вивчення перешкод, що виникають на шляху до мотиваційно-смислової саморегуляції і шляхів їх подолання, є метою наступного підрозділу.

3.3.

Сучасні засоби психологічної допомоги педагогам
у ситуаціях утруднень реалізації професійної діяльності

Одним із актуальних завдань сучасної психолого-педагогічної науки є розробка засобів психологічної допомоги педагогічним працівникам у ситуаціях,
де вони стикаються з труднощами мотиваційно-смислової саморегуляції.
Ця проблема вивчалась як окремий об’єкт досліджень у контексті комунікативно-інформаційних теорій, соціально-психологічній теорії і когнітивній
психології із середини ХХ сторіччя (Д. Катц, Л. Чі, Г. Лассвелл, М. Андерсон,
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Е. С. Кузьмін, Б. Д. Паригін, Б. Ф. Ломов, Я. Л. Коломінський, Б. А. Климов та
ін.). Існує чимало досліджень, що безпосередньо стосуються педагогічної діяльності та утруднень у процесі взаємодії між учителем і учнями та в учнівському колективі (Н. В. Кузьміна, О. О. Леонтьєв, А. К. Маркова, В. А. Кан-Калик,
О. В. Цуканова, В. В. Рижов, Л. А. Поварницька й ін.).
Утруднення у педагогічній діяльності — це специфічний стан, що суб’єктивно переживається людиною як «збій», порушення, невідповідність між тим,
що було запрогнозовано (заплановано) у взаємодії, дії чи спілкуванні, та тим,
що відбувається (відбулося) в реальності. Утруднення виявляються у формі зупинки, перерви у діяльності або спілкуванні, неможливості їх продовження.
Відповідно й утруднення мотиваційно-смислової саморегуляції педагога
також є специфічним станом, що переживається як порушення, втрата самоконтролю над власними станами та/або діями у професійній взаємодії (спільній дії
чи комунікації). Такі утруднення виявляються у почутті розгубленості, втраті
контролю за ситуацією, що також призводить до зупинки в діях.
Слід відмітити, що людина до поняття «утруднення» часто відносить той
вид труднощів діяльності та саморегуляції, які їй важко самотужки подолати.
Однак для педагога важливо усвідомлювати і всі різновиди бар’єрів професійної саморегуляції, і способи їх подолання. Цей досвід вчитель, вихователь може
й повинен наділяти значущим педагогічним смислом і використовувати як цінний зміст виховної взаємодії з дитиною. Усвідомлюючи власний досвід конструктивного подолання труднощів професійної саморегуляції, педагог здатен
створювати оптимальні психолого-педагогічні умови для оволодіння дитиною
досвідом подолання перешкод. Саме це завдання є одним із найактуальніших
у сучасній системі освіти, яка до цих пір залишається орієнтованою на оцінку,
як головний індикатор учнівських досягнень. Між тим, як показує досвід західних країн, там, де головною цінністю навчального процесу визначено пізнавальну активність дитини та її наполегливість у подоланні труднощів розвитку,
рівень навчальних досягнень й активність життєвої позиції виявляється вищими в порівнянні з «оціночною» освітньою системою.
Труднощі, з якими стикається педагог у процесі саморегуляції, можуть відігравати як конструктивну (позитивну), так і деструктивну (негативну) роль12.
Позитивна сторона утруднення реалізації професійної діяльності педагогом
виявляється у наступному:
1) утруднення виконує індикаторну (сигнальну) функцію, привертаючи
увагу суб’єкта праці до його недоліків у роботі, актуальних проблем і завдань
діяльності (наприклад, помилки його учнів допоможуть уважному вчителю
зрозуміти недоліки його методики викладання);
2) утруднення виконує стимулюючу, мобілізуючу функцію, що виявляється
у підвищенні рівня внутрішньої мотивації педагога до самоаналізу, самовдосконалення, самокорекції.
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Маркова А. К. Психология труда учителя : книга для учителя / А. К. Маркова. — М. : Просвещение, 1993. — 192 с.
— С. 84.
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Негативна функція утруднення також має дві сторони:
1) виконує гальмівну, стримуючу роль, що може виявлятись у падінні самооцінки, появі невпевненості і, як наслідок, зниженні активності;
2) виконує деструктивну, руйнівну роль по відношенню до професійної мотивації, призводить до втрати сенсу роботи, розпаду діяльності, бажанню піти
з професії.
Зрозуміло, що відповідно до того, як сприймається й переживається педагогом утруднення діяльності та саморегуляції, можна з високою вірогідністю
сказати про функцію, яку на даний момент відіграє це утруднення. Так, показниками позитивної ролі будуть такі прояви, як: підвищення рівня тривожності,
проте зберігається бажання розмірковувати над тим, що відбувається; прагнення обговорювати ситуацію з колегами, радитись щодо її вирішення; мотивація
до читання відповідної літератури, звернення до відомого досвіду подолання
подібних утруднень; прийняття рішення про зміни у подальших діях, створення нової або корекція існуючої програми дій з подолання бар’єра розвитку;
наполегливі дієві спроби усунення перешкоди тощо. Тривожними показниками деструктивного способу реагування на трудність професійної діяльності будуть: зниження самооцінки, поява невпевненості у собі; втрата бажання
йти на роботу, збільшення частоти захворювань; відчуття втоми, виснаження;
зниження активності або, навпаки, поява непродуктивної надлишкової активності, метушливості у діях; постійний психологічний дискомфорт; тенденція
до усамітнення або поява схильності постійно жалітися на життя, невдачі та
ін. Утруднення можуть виявлятися в одному з розглянутих планів, але частіше
— в декількох з них одночасно.
Знання таких проявів може допомогти педагогу провести самодіагностику
та оцінити власну потребу у психологічному самокерівництві. Здатність педагогічного працівника в ситуації професійного утруднення здійснити саморегуляцію залежить від того, наскільки особистість вмотивована й внутрішньо
готова до чесної рефлексії своїх емоційних, інтелектуальних, фізичних станів,
вміє витримувати гостроту цих переживань та володіє особистісними способами спрямування власних думок, переживань і дій у конструктивне русло.
У відповідності до розуміння змісту й психологічних механізмів мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників, які було розглянуто
у першому розділі цього посібника, було визначено чотири групи утруднень:
по-перше, утруднення когнітивного порядку, які стосуються уявлень про себе,
дитину та/або їх спільну взаємодію; по-друге, утруднення, що пов’язані із дефіцитом особистісної та, зокрема, професійної саморефлексії; по-третє, утруднення емоційного порядку; по-четверте, утруднення, що стосуються готовності особистості вчителя до безпосередньої вольової саморегуляції педагогічної
дії або операціональної сторони професійної діяльності. Далі розглянемо всі
чотири групи утруднень мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних
працівників та можливі найбільш ефективні засоби психологічної допомоги та
самодопомоги в цих випадках.
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Перша група утруднень стосується когнітивних утворень професійної свідомості педагога, ідеалів, уявлень, переконань, якими він оперує у процесі постановки педагогічних задач, виборі способів їх вирішення та ін.
Істину про те, що виховати особистість може тільки особистість, — не раз
підтвердило саме життя. На дитину, її розвиток дуже впливають рівень самооцінки, самоповаги, характер самоставлення дорослих, у взаємодії з якими вона
виростає. Тому важливим показником мотиваційно-складової саморегуляції
педагога є особливості його самоставлення. Якщо вихователь, викладач мають
високий рівень самоповаги, достатньо високу самооцінку — це є оптимальні внутрішні ціннісні орієнтири, на які особистість спирається у самооцінці,
оцінці власної діяльності, постановці завдань саморозвитку, цим визначається
її сенс самовиховання. Така людина має внутрішній локус контролю, здатна
адекватно визначати межі власної відповідальності та межі відповідальності
іншої людини.
Якщо педагог має занижену самооцінку — він часто стає схильним й
до критичного ставлення до дитини, йому важко навчити її самоповазі, помічати свої досягнення, бути оптимістичною. Безперечно, педагог із заниженою
самооцінкою потребує як психологічної допомоги (найкраще в цих випадках
підходить поєднання індивідуальної та групової психотерапії), так і соціальнопсихологічної підтримки в колективі. Керівникам важливо помічати й підтримувати публічною позитивною оцінкою, іншими матеріальними і нематеріальними стимулами досягнення такого колеги, його ініціативу, творчі прояви.
Слід створювати психологічні умови для піднесення цінності цієї особистості,
її професійної успішності — це утверджує її у позитивному самосприйманні,
мотивує до конструктивного саморозвитку.
Близькою за особливістю функціонування психологічних механізмів є трудність мотиваційно-смислової саморегуляції педагога, яка обумовлена представленістю у його свідомості нереалістично піднесеного ідеалу професіонала. Такий педагог співвідносить свою професійну діяльність з ідеальною моделлю,
оцінює себе не на свою користь і цим призупиняє пізнання власної індивідуальності. Парадоксальним чином такий ідеал не виконує своєї мотивуючої ролі,
проте буває задіяним у роботі захисних механізмів психіки. Такого педагога
важливо залучати до співпраці з колегами над спільними творчими проектами,
коли особистість може у практичній дії відчути свій потенціал, пізнати себе,
усвідомити свою індивідуальність, сформувати власний стиль роботи і нарешті
повірити в себе.
Часто бар’єри педагогічної взаємодії обумовлені суперечністю між уявленнями педагога про «ідеального» учня та реальними індивідуально-психологічними особливостями дитини. Наприклад, у силу динаміки вікових особливостей пріоритети у спілкуванні учнів з часом змінюються: дошкільнята й молодші
школярі віддають перевагу спілкуванню з дорослими; з середнього шкільного
віку й до закінчення школи діти віддають перевагу спілкуванню з однолітками.
Якщо педагог компетентний у питаннях вікової психології, вчасно й адекват128

но перебудовує і змісти, і форми педагогічної комунікації, утруднень з дітьми
не виникає. Якщо навпаки — неминуче з’являються непорозуміння, можливо,
й конфлікти. В таких випадках слід повернутись до питання підвищення якості
професійної кваліфікації, зокрема, поліпшення психологічних знань, причому
як у відношенні теоретичного матеріалу, так і у сенсі розвитку практичних навичок саморегуляції та професійної комунікації. Формами такої роботи можуть
бути курси підвищення фахового рівня, науково-практичні семінари, конференції, лекторії, тренінгові заняття тощо.
Утруднення у професійній діяльності вчителя і відповідно труднощі його
саморегуляції можуть виникнути через особливості етнічної свідомості, цінності, стереотипи, установки свідомості людини, що виявляються у спілкуванні в конкретних умовах її соціального і культурного розвитку. Так, наприклад,
в умовах сучасного інформаційного суспільства дитина має контакт із широким колом соціальних груп, представниками субкультур, вона часто необмежена в інформації, яку транслює телебачення, мережа інтернет. Цей фактор впливає на формування світобачення юної особистості, системи її цінностей. Часто
дитина сама стає носієм певної субкультури, поглядів певної групи людей. Чи
знає педагог, чим живе дитина, що вона поділяє, що має для неї значущість?
Чи та інформація або справи, до яких дорослі залучають дитину, в школі витримують конкуренцію з альтернативними інтересами та здатні мотивувати,
захоплювати, надихати? Ігнорування педагогом реальності, в якій живе кожен
вихованець, опора в діяльності на власні уявлення про дитину (можливо, малореалістичні) призводить до втрати особистісного контакту між дорослим і учнем, що й стає перешкодою, бар’єром їх обопільного розвитку. В таких ситуаціях необхідно задіяти психологічні засоби, що сприяють зростанню культурного
та духовного потенціалу педагога, його виходу за егоцентричну обмеженість
поглядів, уявлень, розвитку емпатії, рефлексії, нових ефективних форм педагогічної комунікації.
Утруднення мотиваційно-смислової саморегуляції професійної діяльності
педагога може виникати й через рольові конфлікти, причиною яких є ригідні
за характером уявлення вчителя про рольову відповідність у педагогічному процесі. Незважаючи на те, що істину про суб’єкт-суб’єктні стосунки, як необхідну
умову ефективної педагогічної або виховної дії чув кожен учитель, на практиці
зреалізувати її виявляється досить непросто. Одна з перешкод — жорсткість
домінуючої позиції у педагогічному контакті у сприйманні самого педагога
(«я краще знаю»). Таке авторитарне прагнення, перевага мотивів влади не завжди є свідомою позицією, вибором дорослого, часто це наслідок невміння діяти інакше.
У цьому випадку яскраво виявляється дефіцит і рефлексивної, і операціональної складових професійної саморегуляції педагога, брак його особистісного досвіду суб’єкт-суб’єктних стосунків. Психологічні засоби, які можуть
бути використані з метою розвитку рольової, поведінкової гнучкості вчителя та
його мотивації до цього, — групові форми психологічної роботи (ділові ігри,
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педагогічні диспути, психологічні групові тренінги та ін.), а також розвиток
педагогічної практики, особливо позаурочних форм співпраці з дітьми (творчі,
духовно спрямовані проекти, волонтерська діяльність тощо).
Другу групу утруднень мотиваційно-смислової саморегуляції педагога становлять проблеми, що виникають через дефіцит особистісної та зокрема професійної саморефлексії.
Педагога з такими утрудненнями можна визначити за типовими поведінковими проявами. Така людина часто буває агресивною або жаліється що їй не щастить, з нею завжди щось трапляється неочікуване й небажане; вона не може пояснити причин подій (брак рефлексії причинно-наслідкових зв’язків), вона схильна
легко ображатись, часто говорить про несправедливість світу та інших людей
(брак усвідомлення власної причетності до всього, що відбувається в її житті,
своєї відповідальності), схильна до песимістичного прогнозування подій тощо.
Розвиток психологічних механізмів рефлексії (як розуміння іншого) та саморефлексії (як розуміння себе) у дорослих є непростим практичним завданням.
Критичні оцінки поведінки такої людини тільки поглиблюють дію психологічних захистів та блокують розвиток саморефлексії. Найкращим психологічним
засобом для професійної корекції в таких випадках є психотерапевтичні групи.
У груповій роботи в умовах психологічної безпеки, які створює тренер-психолог, людина отримує значну кількість зворотніх зв’язків від інших учасників
групи, сама вчиться відслідковувати власні переживання, усвідомлювати свої
потреби, добирає форми, які допоможуть повідомити про них інших тощо. Робота в оточенні інших людей, вмотивованих на самопізнання та психотерапевтичну комунікацію, здатна надати учасникам групи і психологічну підтримку, і
бути необхідним фруструючим фактором щодо небажаних, негуманних, егоцентричних проявів поведінки.
Робота, яку рекомендується проводити безпосередньо у педагогічному колективі і яка спрямована на розвиток особистісної та професійної рефлексії,
може бути здійснена у діалогічних формах співпраці — педагогічні консиліуми, дебати та ін. На таких обговореннях педагог може отримати об’ємний погляд на свою проблемну ситуацію, що складається з поглядів різних людей, вийти за межі її егоцентричного бачення і, таким чином, привласнити, опанувати
спосіб рефлексивного аналізу дійсності.
Третя група утруднень мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних
працівників — труднощі емоційного порядку.
Педагогічна діяльність відноситься до професій з високою стресогенністю.
Вчителю кожного дня доводиться мати справу зі значною кількістю людей, кожен з яких є індивідуальність, працювати з групою, де відбуваються свої психодинамічні процеси, кожен день педагога є неповторною комбінацією станів,
факторів, обставин. Все це потребує неабиякого психічного й фізичного ресурсу для оцінки, осмислення, врахування у реалізації цілеспрямованої педагогічної дії. Таким чином, визначально, професія ставить високі вимоги до рівня
емоційної саморегуляції особистості.
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Стресором для вчителя, вихователя може бути і сам процес діяльності, й індивідуально-психологічні особливості та поведінка партнера по взаємодії. При
низькому рівні емоційної культури й несформованості механізмів емоційної саморегуляції, професійний стрес спричинює у людини безпосередню неусвідомлену емоційну реакцію (так зване емоційне відреагування), що тільки збільшує
напругу у контакті між партнерами. Така неконтрольована реакція учасників спілкування часто запускає аналогічну зворотну реакцію й відбувається ескалація
конфлікту. Це виявляється в загальній тональності спілкування, інтонаціях, лексико-граматичних характеристиках мови, невербальних проявах.
Між тим усе, що викликає утруднення в педагогічній взаємодії, спілкуванні,
повинно ставати предметом усвідомлення та корекції власних ставлень, дій, що
є необхідною умовою здійнення ефективної педагогічної діяльності. У цьому
контексті актуальним завданням є розвиток у педагогічних працівників мотивації до опанування способами емоційної саморегуляції. З цією метою важливо, щоб людина отримала новий позитивно забарвлений досвід проживання
емоційно-напруженої професійної ситуації. Індивідуально-психологічне консультування, яке може проводити шкільний психолог, цілком може бути використано як ефективний психологічний засіб для вирішення таких завдань. Також можуть бути застосовані згадані вже раніше групові форми психологічної
роботи. Не слід виключати й можливості самодопомоги, що базуються на здатності дорослої людини до саморозвитку. Опановуючи психологічні вправи
для релаксації, аутотренінгу, медитації, можна суттєво вдосконалити власні
механізми емоційної саморегуляції й зберегти свій особистісний ресурс.
Однак, навіть при наявності достатньо високого рівня емоційної культури,
педагогічні працівники досить часто у власному досвіді зутрічаються з проявами професійного виснаження (вигорання). Адже сама кількість стресових ситуацій, з якими вчителю доводиться мати справу, здатна виснажувати його емоційні, особистісні резерви. Таким чином, з працівником, згідно теорії Г. Сельє,
відбувається ряд функціональних і морфологічних змін, які розгортаються як
єдиний процес, що включає три стадії: 1) стадію тривоги; 2) стадію резистентності (адаптації); 3) стадію виснаження.
На першій стадії організм намагається пристосуватися до стресового фактора через активізацію гіпоталамуса, підвищення активності симпатичного та
/ або парасимпатичного відділу нервової системи, включаються гормональні
механізми (підсилюються всі обмінні процеси, підвищується рівень глюкози,
пригнічуються запальні процеси, організм стає менш чутливим до болю) і, як
результат, підвищення ступеня адаптації до підвищених вимог середовища. Таким чином, організм досягає балансу між стресором і захисними механізмами,
де організму вдається більш-менш компенсувати збитки від негативного впливу. Виникає відоме кожному відчуття «другого дихання».
Однак перебування в стані стресу не може продовжуватися нескінченно
довго, тому що запаси адаптаційної енергії, згідно вчення Г. Сельє, обмежені. Якщо стресовий фактор продовжує впливати на організм, настає стадія ви131

снаження — відбувається зрив систем адаптації, у результаті чого весь процес
набуває патологічного характеру і може завершитися хворобою чи навіть смертю індивіда. Такі психосоматичні захворювання, як артеріальна гіпертензія,
неспецифічний коліт, виразкова хвороба шлунка і низка інших захворювань, є
частими ускладненнями тривалих психологічних стресів.
Виходячи з цього, можна зробити ряд важливих висновків. По-перше, необхідною психологічною умовою уникнення професійного виснаження педагога є розвиток усіх складових професійної саморегуляції особистості. Мається
на увазі, що своєчасне усвідомлення й адекватна оцінка стресового чинника
професійного середовища (когнітивна складова) допомагає суб’єкту праці
конструктивно пережити негативні емоційні реакції (складова переживання),
надати події особистісно значущого смислу і таким чином нейтралізувати
травмуючий вплив середовища (смислопородження на основі рефлексивного
усвідомлення себе, ситуації і соціального контексту) та здійснити перебудову
власної поведінки та / або переформатувати об’єктивну дійсність таким чином,
щоб прибрати стресовий чинник взагалі (вчинкова (діяльнісна) складова).
Іншим важливим висновком є те, що здійснення профілактики професійного вигорання педагогічних працівників є більш перспективним і ефективним
напрямком психологічної роботи, ніж корекція та реабілітація особистості, що
вже зазнала негативних наслідків патологічного виснаження особистісного
ресурсу. Ю. В. Щербатих13 розрізняє два види факторів, які сприяють переходу первинного стресу в дистрес: 1) емоційно-когнітивні фактори (брак необхідної інформації, негативний прогноз ситуації, почуття безпорадності перед
проблемою та ін.); 2) надмірну силу стресу, яка перевищує адаптаційні сили
організму; велику тривалість стресового впливу, яка призводить до виснаження адаптаційного ресурсу людини. Враховуючи це, психопрофілактична робота
у педагогічному середовищі має здійснюватись комплексно — з одного боку,
вона має сприяти розвитку саморегуляційних процесів працівників, з другого
— необхідно здійснювати моніторинг цілісної ситуації в колективі на предмет
наявності стресогенних чинників і їх своєчасної та екологічної нейтралізації.
Остання група утруднень мотиваційно-смислової саморегуляції стосується
готовності особистості вчителя до безпосередньої вольової регуляції педагогічної дії (операціональної сторони професійної діяльності).
Як показали наші дослідження, при наявності високого рівня мотивації
у сучасних педагогічних працівників до саморозвитку, духовного зростання,
що передбачає вдосконалення саморегулятивних механізмів, існують труднощі, які виникають у них на цьому шляху саме в операціональному плані. Іншими словами, сучасний вчитель усвідомлює до чого він прагне, і ці прагнення,
потреби є духовно спрямованими, однак якими способами можуть бути втілені
ці прагнення в практику він часто не знає. Таким чином, існує суперечність
на рівні професійної свідомості педагога, що, безумовно, стримує його професійне зростання. Завдання сучасної психолого-педагогічної науки — допомог13
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ти педагогам віднайти творчі способи подальшої професійної самореалізації
на основі психологічних знань та практичних вмінь пізнання себе, особистості
дитини, розуміння закономірностей психології праці, актуалізації й практичного втілення духовного потенціалу особистості.
Частина подібних утруднень у педагогічній діяльності викликані суперечністю між змістом навчальних програм та реальними пізнавальними інтересами дітей; рівнем освіти, практичних вмінь педагога та мінливими, все більш
зростаючими вимогами до його компетенції з боку сучасного освітнього середовища; поява євроінтеграційних процесів у системі освіти та певний рівень
ригідності педагогічного персоналу щодо перебудови, вдосконалення діяльності тощо. Отже, основні напрямки педагогічних утруднень пов’язані із самим
розвитком, змістом та формами освітнього процесу, а також з особливостями
вчителя (викладача) як суб’єкта навчання і виховання. Конструктивна допомога вчителю у вирішенні цих проблем потребує комплексного підходу, що становить перспективу майбутніх психолого-педагогічних досліджень.
Педагогічні утруднення професійної саморегуляції, згідно думки А. К. Маркової14, — це труднощі постановки і рішення педагогічних задач, що виявляються в недостатньо повному і точному плануванні результату їхньої дії, неврахуванні минулих помилкових дій, недостатньої гнучкості поведінки і перебудови задач під час уроку, звуження їх змісту за рахунок виключення виховної
і розвивальної функцій пізнавального процесу. Це приводить до формалізації
уроку, зниження інтересу учнів до навчання. Залучаючись до такої формалізованої взаємодії, дитина поступово вчиться бути нещирою, діяти не по волі
серця, а з зовнішнього примусу, руйнується її духовна цілісність. У такому варіанті педагогічний процес здатен повністю втрачати свій сенс.
Для подолання таких негативних явищ у мотиваційно-смисловій саморегуляції вчителя важливо налагодити професійну комунікацію всередині колективу.
Як показав досвід передових освітніх закладів, наприклад, Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського (м. Київ, директор В. М. Хайруліна), досить ефективним є використання практики наставництва, коли старші, досвідчені колеги
допомагають налагодити навчально-виховний процес педагогам-початківцям.
Таким чином, наставники передають свій особистісний досвід, індивідуальні
способи саморегуляції (самоусвідомлення, самоопанування, самопланування,
самокорекції) іншим колегам. На наш погляд, досвідчені педагоги також мають
бути залучені до вивчення досвіду молоді, адже випускники сучасних ВНЗ мають новий рівень освіти, опановують більш прогресивні способи педагогічної
комунікації і теж мають чим поділитись з колегами зі стажем. Підходящими
форми роботи для організації такої взаємодії є відкриті уроки, семінари, педагогічні наради, круглі столи, психолого-педагогічні консиліуми та ін.
Ще один вид утруднень саморегуляції педагогічної діяльності пов’язаний
з невмінням вчителя (викладача) коректувати власні дії відповідно до своїх ін14
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дивідуально-психологічних особливостей. Візьмемо: активний, імпульсивний,
контактний вчитель-екстраверт пробує опанувати метод алгоритмізованого,
покрокового контролю або глибинний інтроверт проводить ділову гру у формі
бліц-рішення. В цих випадках самі природні дані особистості педагога вступають у конфлікт з обраним способом педагогічної дії, і відповідно, така дія
не може бути ефективною.
Ці утруднення викликані браком саморефлексії, самоконтролю, самокорекції, очевидно, що існує й дефіцит мотивації до саморозвитку в цьому напрямку.
Труднощі навчальної діяльності такі учителі часто пояснюють об’єктивними
складнощами, не вміючи, а іноді і не бажаючи долати ці перешкоди. Це підтвердили результати й нашого експерименту, які засвідчили: сучасний педагог
не в повній мірі бере на себе відповідальність за педагогічну ситуацію, здатен
надмірно покладатись на очікування допомоги з боку системи освіти, займаючи при цьому досить безініціативну позицію, демонструючи власну безпорадність перед обставинами професійного життя.
Розвиток здатності до саморегуляції забезпечує вчителю вміння з широкого
арсеналу професійних методів та прийомів обирати найбільш психолого-екологічні для свого «Я», ті, які призведуть до оптимального результату педагогічного процесу. Відчути власний потенціал, отримати задоволення і позитивний
досвід від самореалізації, посилити внутрішню мотивацію до цього вчителю
можуть допомогти різні види педагогічної творчості.
Чимало труднощів, що потребують здатності педагога до мотиваційно-смислової саморегуляції, стосуються міжособистісних відносин, які значною мірою впливають на характер спільної педагогічної діяльності (А. К. Mapкова,
Я. Л. Коломинский, Н. В. Кузьміна, А. А. Реан та ін.). Відомо, що міжособистісні відносини, можуть підсилювати ефективність діяльності або перешкоджати
їй. На жаль, сучасна система професійної підготовки вчителя фактично не містить відповідних цілей, змістів та форм навчання майбутнього вчителя перебувати у конструктивному педагогічному контакті з дитиною. Курс педагогічної
та вікової психології і педагогічна практика в сучасних ВНЗ не забезпечують
у повній мірі достатніх умов ні для теоретичної підготовки за цим напрямком,
ні для формування професійно важливих якостей та навичок у студентів. Щодо
останніх, то мова йде про навчання способам прояву емпатії, симпатії, прийняття, толерантності, асертивної поведінки, емоційного залучення дитини до контакту за допомогою широкого репертуару вербальних і невербальних засобів,
узгодження індивідуальних стилів діяльності (спілкування) між учасниками
педагогічного контакту та ін. Отже, педагог у цих питаннях часто спирається тільки на власний суб’єктивний досвід, якого не завжди буває достатньо
для вирішення різних педагогічних ситуацій.
Одним із шляхів подолання цього утруднення професійної саморегуляції педагогів є розробка і впровадження інноваційних форм професійної підготовки
студентів та перепідготовки дорослих. З ініціативи й активної участі академіка
І. А. Зязюна, очолюваний ним Інтитут педагогічної освіти й освіти дорослих
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НАПН України вже має успішний досвід створення центрів педагогічної майстерності на базі закладів педагогічної освіти різного рівня акредитації, а також
на базі навчальних закладів системи освіти фактично у всіх областях України.
Ці центри покликані заповнити вказані прогалини професійної підготовки вчителя, піднести на творчий рівень виконання його професійну діяльність, наповнити новим змістом і смислом процеси саморегуляції і самовдосконалення,
озброїти вчителя конкретними способами практичної реалізації особистісно
орієнтованої педагогічної взаємодії з дитиною. Це сприяє піднесенню педагогічної дії до рівня професійної майстерності.
Аналіз основних областей утруднень педагогічного спілкування, діяльності
показує, що протилежні цілі, інтереси, позиції, засоби, способи діяльності, зіштовхуючись, створюють конфлікт, що може призводити до повного розриву контакту між педагогом та учнем. Цікаво відзначити, що при груповій взаємодії
конфлікт як зіткнення протилежних рішень, стратегій, засобів і способів, створюючи проблемну ситуацію, підвищує інтелектуальну активність сукупного
(групового) суб’єкта. Важливо тільки, щоб такий конфлікт не перейшов на рівень негативних оцінок суб’єктами один одного, що є деструктивним. Педагогів необхідно навчати розумінню закономірностей спілкування, механізмам
виникнення конфліктів, конструктивним стратегіям поведінки в конфліктних
ситуаціях, асертивній поведінці. Існує значний перелік психологічних засобів,
які можуть бути використані з цією метою — психологічні лекторії, тренінги,
ділові ігри тощо.
Підсумовуючи, можна сказати, що в цілому через значну кількість факторів,
які викликають утруднення педагогічної діяльності й труднощі саморегуляції
працівників, детальний аналіз цієї проблеми має торкатись одночасно розгляду
багатьох психологічних проблем і насамперед таких, як: соціальна перцепція
(О. О. Бодальов, В. А. Лабунська); відношення (В. М. М’ясищев, Б. Г. Ананьєв, Н. В. Кузьміна); переживання (Ф. Є. Василюк); рефлексія (І. М. Семенов,
С. Ю. Степанов, М. О. Холодна); вчинок (В. А. Роменець, В. О. Татенко), саморегуляція (К. О. Абульханова-Славська, П. К. Анохин, М. О. Бернштейн,
О. О. Конопкін, Д. А. Ошанін та ін.); когнітивні стилі пізнавальної діяльності
(У. Найссер, С. Д. Смірнов, Г. О. Берулава). Тому проблематика потребує ретельного і зацікавленого вивчення у курсах загальної, вікової і педагогічної психології, конфліктології, психології особистості, психології праці, соціальної
психології та ін.
Утруднення професійної саморегуляції в більшості розглянутих випадків
можуть бути подолані як самостійна корекція, саморозвиток, однак деякі з них
потребують спеціальної психологічної допомоги педагогу або педагогічному
колективу.
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3.4.

Психологічні засоби та прийоми саморозвитку
педагогічними працівниками здатності до мотиваційносмислової саморегуляції їх професійної діяльності

Коли розглядається розвиток здатності особистості педагога до мотиваційно-смислової регуляції, необхідно пам’ятати, що мова йде про людину
дорослого віку. Для особистості цієї вікової групи характерним є перевага
психологічного механізму саморозвитку над всіма іншими спонтанними чи
навчально-розвивальними впливами. Точніше, професійний розвиток дорослої
людини суттєво визначається функціонуванням її здатності до саморозвитку,
сформованістю мотивації до цього, наявністю позитивного досвіду самовдосконалення, включеністю цієї потреби до системи особистісних цінностей.
Процес самовдосконалення фахівця тісно пов’язаний із загальним рівнем
його психологічної культури, зокрема, професійної культури особистості.
Оскільки педагогічна професія, як ми вже зазначали, має особливу вагу в суспільстві й висуває високі вимоги до суб’єкта діяльності, наявність достатньо
високого рівня професійної культури виступає як необхідна умова ефективного
виконання діяльності вчителя, вихователя. У свою чергу досягнення цього рівня культури, його підтримка та вдосконалення невід’ємні від самовдосконалення педагога, постійної його роботи над своєю особистістю, творчим пошуком
у розкритті власних талантів і обдарувань. Професіонал, який працює над своїм розвитком, відрізняється:
– духовною культурою особистості, що виявляється у гуманістичній спрямованості особистості професіонала і його свідомому ціннісному внутрішньо мотивованому виборі на працю, що спрямована на благо, добро
для інших, і що саме така діяльність і є головною потребою для цієї
особистості;
– культурою почуттів, ставленням до переживань як до цінності, розумінням що вони несуть інформацію про справжню сутність бажань, прагнень глибинного Я людини;
– культурою мислення, розвиненою особистісною рефлексією, що спрямована на пізнання стосунків, особливостей взаємодії з іншою людиною
або групою людей;
– культурою дій, у якій відображена цілеспрямованість професійної діяльності, наявність у ній перспектив розвитку, результативності як показника максимальної реалізованості та узгодженості поставлених цілей та
реальних практичних дій.
Ці показники прояву професійної культури фахівців й одночасно напрямки
їх саморозвитку цілком відповідають педагогічній професії. Для вчителя, можливо, як ні для якого іншого професіонала, значущими є робота над своєю здатністю відчувати та розуміти себе й іншу людину, бути свідомим у плануванні
й виборі слів і дій, бути творчо налаштованим на перспективну співпрацю з
дитиною, постійно розширювати горизонти цієї спільної діяльності, підтри136

муючи дитячий інтерес, працювати над власною душею, вчитись вдячності,
прощенню, примиренню, благодійності, безкорисливості та ін.
Враховуючи важливість заохочення педагогічних працівників до процесів
самопізнання та саморозвитку та необхідність їх забезпечення відповідним
психологічним інструментарієм, у даному посібнику розміщено програму вдосконалення їх здатності до мотиваційно-смислової саморегуляції.
У попередньому розділі ми розглянули проектну діяльність педагогів, що
спрямована на духовний розвиток учнівської молоді. У певному сенсі робота
над своїм самовдосконаленням у напрямку розвитку здатності до мотиваційносмислової саморегуляції може розглядатись як індивідуальний проект особистості щодо власного професійного саморозвитку.
Нижче наведено програму15 саморозвитку у педагогічних працівників здатності до мотиваційно-смислової саморегуляції професійної діяльності та методику її використання. Дана програма складена з найбільш ефективних вправ,
спрямованих на самостійне тренування змістовних складових та психологічних механізмів мотиваційно-смислової саморегуляції особистості.

Програма
саморозвитку мотиваційно-смислової саморегуляції
педагогічних працівників
Метою програми є створення необхідних психологічних умов для саморозвитку у педагогічних працівників змістовних складових, що лежать в основі мотиваційно-смислової саморегуляції їх професійної дільності. До цих
складових віднесено: почуттєва сфера педагога, його рефлексивне професійне
мислення, а також діяльнісна та духовна компоненти.
Завданнями програми є:
– мотивувати педагогічних працівників до самопізнання, самоспостереження, позитивної самозміни, розвиток у них відповідних практичних
навичок;
– сприяти віднайденню особистісного сенсу у саморозвитку, прийнятті
відповідальності за ефективність, успішність власного професійного
життя;
– сприяти поглибленню саморозуміння у сфері почуттів, думок, професійних дій;
– розвивати здатність та практичні навички свідомого самокерування емоційною сферою, професійною комунікацією, діяльністю;
– створювати мотивацію до духовного зростання особистості, сприяти
появі особистісного сенсу (як внутрішньої потреби і свідомого вибору)
у служінні іншим людям;
– розширення репертуару психологічних засобів для самопізнання та саморозвитку.
Засобами реалізації програми є система теоретичних та практичних заходів, що сприяють саморозвитку мотиваційно-смислової саморегуляції педаго15

Програма наведена у скороченому вигляді, повний її текст буде опубліковано окремим виданням.
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гічних працівників. У наведеній програмі пропонується комплекс вправ, які
можуть бути застосовані як у запропонованій послідовності, так і вибірково,
відповідно до індивідуальних потреб конкретної особистості.
Зміст та логічна будова програми ґрунтується на теоретичних основах
наукового розуміння мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників, яке викладене у першому розділі цього посібника та методологічно
спирається на духовно-особистісний підхід.
У більшості своїй вправи даної програми є поєднанням з різних підходів
і напрямів психологічної роботи. Така робота над собою потребує часу, регулярності, терпіння. Проте, якщо ви дійсно їх виконуватимете, то результати
обов’язково будуть.

Тематичний план програми саморозвитку
№

Смисловий
розділ програми

№
вправи

І

Мої переживання

1-3

ІІ

Мої знання
й уявлення про себе

4-6

ІІІ

Мої прагнення

7-9

ІV

Моя програма дій

10-11

V

Моя діяльність

12-13

VІ

Мої ресурси

14-15

Змістовне спрямування вправи
Розвиток мотивації до пізнання власної емоційної сфери, саморозвиток навичок усвідомлення почуттів; оволодіння психологічними
прийомами емоційної саморегуляції
Розвиток мотивації до саморефлексії, свідомого керування власним професійним життям,
самореалізацією; опанування психотехнік
саморефлексії і самоконтролю
Розвиток мотивації до самопізнання і самоосмислення життєвого і професійного призначення; актуалізація глибинних прагнень і
потреб Я; опанування психотехнік самопізнання сфери свідомості і підсвідомості
Розвиток мотивації до свідомої саморегуляції,
самопланування; опанування психотехнік
здійснення відповідального вибору серед
декількох значущих мотивів; розвиток навички
саморегуляції особистісного енергетичного та
часового ресурсу (тайм-менеджмент)
Розвиток навичок самомотивації до цілеспрямованої дії; опанування психотехнікою самоаналізу перешкод у діяльності, вміння конструктивного подолання труднощів свого розвитку
Розвиток мотивації до саморефлексії, сфери
власних стосунків з іншими людьми, своїх особливостей самоставлення; розвиток
самоповаги, усвідомлення цінності свого Я і
цінності співпраці, співтворчості, позитивних
стосунків із соціальним оточенням

Розділ І. «Які мої переживання?»
Запропонована програма розпочинається смисловим розділом, головною
метою якого є почуттєва сфера педагога, і називається відповідно «Що я почуваю?»
Почуття — важливий індикатор життя. В них відображається багато інформації про людину, істинний зміст якої часто може бути усвідомленим не одразу.
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Таким чином, переживання ніби випереджають думки, йдуть попереду усвідомлення, виконуючи сигнальну функцію для свідомості.
На жаль, досить поширеним у педагогічному середовищі, та й у нашому
суспільстві в цілому, є міф про те, що людина, яка здатна до саморегуляції, має
бути завжди врівноваженою, ніколи не демонструвати своїх справжніх переживань. У цьому міфі несправедливо й шкідливо для здоров’я людини та якості її
стосунків знецінюються почуття. Досить типовою є ситуація, де педагог у силу
своїх уявлень про «ідеал» стримує свої почуття, намагаючись бути люб’язним
тоді, коли внутрішньо «кипить» роздратуванням. По-перше, незалежно від
того, наскільки ми звикли стримувати справжні переживання, інша людина завдяки природженим механізмам «зчитування» невербальних сигналів завжди
відчуває цю фальш. Така нещирість має подвійні негативні наслідки: з одного
боку, таке стримування потребує багато психічної енергії, і якщо для людини
це типова поведінка, згодом вона стикається з виснаженням, втомою, зниженням активності, а часто і з соматичними захворюваннями. З другого боку, такий
педагог несвідомо навчає дитину жити врозріз зі своїми справжніми переживаннями, ігнорувати почуття, бути нещирим, неавтентичним собі.
Разом з тим, у психологічній практиці доводиться стикатися з випадками,
коли після роботи з психотерапевтом, людина починає всі свої переживання
озвучувати, привносити у спілкування, мотивуючи це тим, що вона обирає власне здоров’я і намагається відповідати власним бажанням. Ціною такої «відповідності» стає порушення стосунків, конфліктне співжиття з іншими людьми.
Що ж тоді робити? Де є істина?
Вирішити цю дилему не так просто, однак цілком реально. Дуже важливим
є розуміння того, що говорити про свої почуття треба враховуючи такі моменти: коли сказати? якими словами? це висловлювання спрямоване на краще
взаєморозуміння і поліпшить стосунки чи навпаки? чи готова людина (в якому
вона сама емоційному чи фізичному стані) почути ваші слова? Саме творча робота вихователя над пошуком найбільш адекватних, гуманістичних форм виразу своїх справжніх почуттів, вибір найбільш вдалого, педагогічно виправданого моменту для цього є одночасно цікавою і складною. Такою може бути одна
з цілей саморозвитку мотиваційно-смислової саморегуляції вчителя. Найбільш
підходящими для реалізації цієї мети є групові форми психологічної роботи.
Проте починатись така робота над своїм вдосконалення має з розвитку саморозуміння педагогом своїх власних переживань.
Вправа 1. Самоаналіз почуттів.
Виділіть 20-30 хвилин на виконання вправи. Знайдіть місце, де ви могли б
побути на самоті і зосередитись тільки на собі. Візьміть блокнот і запишіть свої
думки, що виникнуть у вас під час виконання вправи.
Далі дайте максимально чесні відповіді на наступні запитання:
1. З яким настроєм ви йдете на роботу? Що вас найбільше надихає або
найбільш засмучує?
2. Чи почуваєте ви застій і відсутність перспективи в роботі?
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3. Чи є у вас проблеми у стосунках з дітьми, колегами?
4. Ваша сімейна ситуація сприяє вашій роботі чи заважає їй?
5. Визначтесь, яка проблема викликає у вас негативні почуття, подумайте,
що ви можете зробити для її вирішення.
6. Якщо проблем виявиться декілька, визначіть приорітетний порядок,
у якому ви маєте намір їх вирішувати. Не плануйте все робити одночасно, така поспішність може бути прихованим мотивом до збереження
проблеми.
Рекомендації до виконання вправи.
Після завершення цієї роботи уважно перегляньте свої записи. Виконання
цієї вправи має на меті внести ясність щодо теперішньої «відправної» точки
вашого професійного життя.
Будьте особливо уважні до своїх почуттів, спробуйте їх назвати, записати.
Необхідно постійно розвивати навички розрізняти свої почуття, називати їх
відповідним словом, помічати нюанси, відтінки переживань та подій, які їх викликають.
Якщо у вас виник план дій щодо корекції вашої професійної діяльності чи
стосунків, намагайтесь його максимально конкретизувати, і щось з цього плану
зробити вже сьогодні. Якщо ця вправа була для вас складною, і ви мало що
усвідомили про свою актуальну ситуацію, перейдіть до виконання наступних
вправ.
В юності багато хто веде щоденники. Саме щоденнику молодь часто довіряє
свої таємні переживання і думки. З віком таке заняття властиве лише деяким
людям. Проте саме ведення самоспостереження з записом їх результатів у щоденник може бути корисним навіть тим людям, яким видається, що вони живуть досить свідомим життям і багато що про себе знають і розуміють.
Вправа 2. Щоденник.
Придбайте красивий зошит, у який протягом певного часу (проміжок ви можете обрати самостійно, однак бажано, щоб мінімальний термін був місяць) ви
будете регулярно, краще щовечора, робити записи.
Форма записів може бути довільною, однак важливо, щоб у них були відображені ваші почуття і події, що їх викликають.
Після завершення місячного терміну візьміть календар і відмітьте на ньому
символами (наприклад, «смайликом») ваш настрій. Зробіть самоаналіз картини
ваших переживань за цей місяць. Ви переважно задоволені чи засмучені? А,
можливо, ваш настрій нестійкий? З якими подіями це пов’язано?
Якщо вирішення проблеми вам видається реалістичним, виконайте завданням 5 і 6 з попередньої вправи. Якщо ви відчуваєте певну розгубленість і безпорадність, краще звернутись за консультацією до психолога.
Проте у педагогічній практиці досить часто бувають випадки, коли необхідно швидко справитись з гострими переживаннями. Наводимо нижче вправупсихотехніку «швидкої емоційної допомоги».
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Вправа 3. «Швидка емоційна допомога».
Педагогічна діяльність багата на різні стресові ситуації. Якщо ви вже потрапили в таку ситуацію, і це викликало у вас бурхливі переживання (роздратування, гнів, образа тощо), важливо навчитись емоційній саморегуляції. Її суть полягає у тому, щоб на першому етапі, коли вас «захопили» сильні переживання,
утримати їх від відреагування у контакті з людиною чи групою, до якої ця емоція відноситься. Психологи це називають «контейнувати почуття» (помістити
у контейнер), тобто не заперечувати їх, не пригнічувати, не витісняти, а, розуміючи їх цінність, свідомо зберегти для осмислення і покращення взаємодії з
партнерами по спілкуванню. Далі слід опанувати себе, знизити гостроту переживань, усвідомити почуття та причини, що їх викликали, і прийняти рішення
щодо місця, часу і форми, коли ви зможете обговорити ситуацію, що склалася,
з її учасниками. Інколи таке рішення може виявитись не у потребі обговорення,
а у зміні суб’єктивного ставлення до історії, що вже відбулась.
Отже, психотехніка емоційної саморегуляції включає наступні послідовні
кроки:
1. Бажано вийти з кімнати, де відбувся конфлікт чи напруження.
2. Порахуйте повільно до 10-ти.
3. Глибоко дихайте протягом 1-2 хвилин.
4. Зайдіть до вільної кімнати, обов’язково сядьте, візьміть аркуш паперу,
ручку і письмово дайте відповіді на запитання:
— Чого хотів я?
— Чого хотіла інша людина, по відношенню до якої виникли гострі негативні почуття?
— Чого ця ситуація має мене навчити?
5. Прийміть рішення як найкраще далі вчинити. Можливо, в цей момент ви
відчуєте, що вам потрібно більше часу (30 хвилин, годину, день), щоб
визначитись, або вам потрібна порада, підтримка — визначіться до кого
ви можете звернутись. Це і буде ваше рішення.
6. Коли ви будете готові (через визначений вами термін), поверніться в думках до минулої ситуації і зробіть крок у бік її завершення: поговоріть спокійно
з людиною (уникаючи критики і докорів, краще щиро сказати про свої почуття
і про бажану для вас поведінку з боку партнера) або усвідомте нове ставлення
до цієї історії. Подякуйте і партнерам, і ситуації за урок життя і можливість
стати більш свідомим щодо себе і своїх стосунків.
Розділ II. «Що я про себе знаю?»
Метою цього смислового розділу програми є розвиток особистісної та професійної саморефлексії, визначення змістовних складових мотиваційно-смислової саморегуляції педагога.
Вправа 4. Колесо життя.
Ця вправа допоможе вам усвідомити та наочно побачити як у вашому житті
розподілена ваша активність, а відповідно й життєва енергія.
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Візьміть аркуш паперу й накресліть на ньому велике коло. Розбийте його
чотирма діагональними лініями на 8 секторів. Кожна лінія буде символізувати
певну життєву сферу: 1) здоров’я, 2) друзі / родичі, 3) любов / сім’я, 4) кар’єра,
5) особистісне зростання / освіта, 6) духовність і творчість, 7) яскравість життя
(відпочинок / розваги), 8) фінанси. Напишіть назви кожної з означених сфер
на окремому секторі (див. рис. 1).

Рис. 1. Колесо життя

Кожен радіус розділіть на 10 рівних проміжків — утвориться певна 10-бальна шкала на кожній лінії. Позначте крапкою на кожній спиці колеса, як ви
оцінюєте своє життя по цій шкалі у даний момент. Проведіть лінію, що послідовно з’єднує ці крапки одну з одною.
Розгляньте контур, що вийшов після з’єднання крапок. Чи схожий він
на кругле колесо? Чи може ваше колесо «котитися вільно по життю»? Полічіть
суму балів по всіх шкалах, а також відсоток. Ця цифра — індекс вашої самореалізації у житті. Які почуття це у вас викликає?
Тепер спробуйте оцінити себе: яка сфера вашої життєдіяльності має вигляд
найбільш благополучної? В чому ваші потреби найменш реалізовані?
Що б вам хотілося змінити? Поставте на цьому ж малюнку позначки, які
відображають бажаний рівень реалізації по кожній зі сфер життя. Порівняйте
контури «ідеального колеса» з тією фігурою, яка вийшла після з’єднання крапок. Продумайте, що вам необхідно зробити, щоб досягти цих змін.
Рекомендації до виконання вправи.
Ви можете додати за бажанням інші життєві сфери, збільшити кількість секторів для самооцінки.
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Зверніть особливу увагу на сектор який відображає професійну сферу. Порівняйте наскільки збалансованими є цей сектор та сфера ваших особистих стосунків, сфери, що відповідають поновленню вашого енергетичного ресурсу (здоров’я, спілкування, розваги / відпочинок). Подумайте, що ви б хотіли змінити
і що ви можете зробити для цього.
Людина завжди шукає сенс в тому, що вона робить. Навіть якщо сенс неусвідомлений, або усвідомлюється частково, за результатами діяльності можна
визначити особливості смислової сфери особистості, на що спрямована наступна вправа.
Вправа 5. Професійний хронограф.
Ця вправа дещо нагадує виконання попередньої, однак її мета — розвиток
саморефлексії педагогом індивідуальних особистісних смислів професійної діяльності.
Візьміть аркуш паперу й накресліть на ньому коло. Розбийте його чотирма
діагональними лініями на 8 секторів. Кожен сектор як у попередній вправі підпишіть: 1) самопідготовка з предмета, 2) спілкування з дітьми, 3) спілкування
з колегами, 4) підвищення професійної кваліфікації, 5) виконання доручень адміністрації; 6) позакласна робота, 7) педагогічна творчість, 8) додаткове (позашкільне) робоче навантаження.
Зробіть шкалу з 10-ти проміжків, аналогічно до попередньої вправи. Поставте на кожній лінії відмітку, яка відображає кількість часу, яку ви витрачаєте
протягом тижня на той чи інший вид діяльності. Чи очікували ви такий результат, які почуття у вас викликає саме такий розподіл вашого робочого часу? Чи
можете ви назвати по кожній шкалі (отримані відповіді запишіть), чому саме
стільки своєї життєвої енергії ви витрачаєте на той чи інший вид діяльності?
Які ваші мотиви? З чим вам важко погодитись? Що вам хотілось би змінити?
Від кого й від чого ці зміни залежать?
Рекомендації до виконання вправи.
Зверніть особливу увагу чи не виникають у вас під час аналізу вправи почуття жертовності, тиску на вас обставин, чиєїсь волі? Якщо так, то в чому
ваша відповідальність за те, як облаштоване ваше професійне життя, що залежить від вас? Що ви бажаєте й можете змінити?
Вправа 6. Навичка саморефлексії.
Протягом дня обов’язково знайдіть час, щоб «знайти себе», тобто звітувати
перед собою, що і як ви зараз робите. Звіт має бути детальний: наприклад, «я
зараз сиджу за комп’ютером і набираю текст цього розділу. Мої ноги схрещені і
спираються на підлогу кінчиками пальців. Я тримаю спину прямо, голова трохи
схилена вниз. Руки вже трохи відчувають напругу. Дихання рівне, але поверхневе. Зараз, коли я про це подумала, то відчула потребу зітхнути глибоко. Мені зараз легко і комфортно. Емоційний фон рівний і спокійний, злегка піднесений…»
Така навичка допоможе вам відслідковувати свої стани і вчасно їх змінювати.
Це важливо для процесів самоуправління.
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Розділ ІІІ «До чого я прагну?»
Даний смисловий розділ є логічним продовженням попередніх, і вправи, що
включені до нього, покликані створити необхідні психологічні умови для все
більш глибокого саморозуміння, наближення до істинних прагнень глибинного
Я особистості.
Вправа 7. Справжня мета життя.
Візьміть чистий аркуш паперу і ручку. Вгорі напишіть: «Яка моя головна
мета в житті». Запишіть те, що перше вам спадає на думку. Прочитайте, дослухайтесь до внутрішнього відгуку — чи справді це те, чого ви хочете досягти.
Можливо, у вас виникнуть інші варіанти, тоді запишіть і ці думки. Не поспішайте, можливо, дайте собі достатньо часу. Коли ви дійдете до істинної мети,
ця відповідь, яку ви дасте, викличе у вас досить сильну емоційну реакцію, і ви
відчуєте, що це і є головне для вас.
Повторіть вправу, але в такому варіанті: дайте відповідь на питання: «Яка
моя головна мета у професійній діяльності». Алгоритм виконання вправи такий же, як описано вище.
Рекомендації до виконання вправи.
Не поспішайте, можливо, вам буде потрібно більше часу, щоб відповісти
на це питання, інколи така внутрішня робота триває навіть декілька днів. Важливо відчути, що саме цій меті ви прагнете присвятити своє життя, до неї спрямовано ваш професійний шлях, вона становить ваш особистий смисл життя
і діяльності.
Вправа 8. Моя педагогічна місія.
Дана вправа складається з послідовного виконання 7-ми пунктів, за допомогою яких Ви збудуєте свою систему, що допоможе Вам знайти сенс професійного життя. Вам знадобитися аркуш паперу, ручка і трохи часу.
1. Випишіть для себе три основних і найголовніших цілі в роботі, яких ви
хочете досягти протягом року. Кожну мету перевірте через питання: Що мені
дасть дана ціль і що я буду почувати після її досягнення? Якщо Ваша відповідь
формулюється позитивно, ви відчуваєте радість і легку невпевненість, то це й
є Ваша мета. Дійте!
2. Визначіть для себе успішних людей, чия педагогічна діяльність захоплює
й надихає Вас. Вивчіть їхню біографію, особисті досягнення та дізнайтеся, як
вони визначають вищу мету своєї діяльності.
3. Знайдіть три абсолютно різних види роботи у професійній діяльності, які
приносять вам сильне задоволення. Ці заняття мають вас захоплювати, тоді ви
можете забувати про себе і думати тільки про них, працювати для інших. Чи
знаєте ви що це? А, можливо, вам важко відповісти, і ваша звична робота викликає негативні емоції, втому? Тоді подумайте гарненько, проаналізуйте свій
життєвий досвід. Напевно, в ньому є те, що вас вабить, захоплює. Спробуйте
уявити як ваші захоплення можуть бути привнесені у професію, що додасть
кольорів вашому професійному життю? Дітей завжди вабить особистість того
педагога, який захоплений чимось і здатен запалити інтерес у вихованців.
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4. Уважно вивчіть все те, що ви написали. Спробуйте в уяві представити все
у вигляді образів, картинок (прийом візуалізації). На основі всього сформулюйте місію — почніть так: «Моя справжня місія…» і завершіть речення.
5. Які почуття викликає ваша головна мета у професії (місія)? Що принесе
реалізація вашої місії дітям, колегам, вашим близьким, людству в цілому?
6. Що ви вже робите і плануєте робити, щоб реалізувати свою місію? Що ви
вже зробили для цього сьогодні? Складіть список кроків, за допомогою яких ви
будете досягати своїх цілей.
7. Перевірте себе — ваша вища мета у професії (місія) повинна бути позитивною. Вона не повинна приносити людям зло й негативні почуття. Якщо
Ваша мета дати людям добро (у вашому варіанті), дійте, адже весь всесвіт буде
сприяти тому, щоб Ваша мета або місія здійснилася.
Якщо виконання попередніх вправ цього розділу викликають у вас певні
утруднення, спробуйте піти іншим шляхом й залучити до усвідомлення своїх
мотиваційних і смислових орієнтирів підсвідомість. Для цього добре підходять
медитативні психотехніки. Їх також використовують для нормалізації здоров’я,
розвитку розумових здібностей, гармонізації життя, залучення глибинних ресурсів Я до прийняття життєво важливих рішень, підвищення енергетичного
рівня тощо. Суть медитації — досягнення такого стану свідомості, в якому сторонні думки сповільнюються або зникають, вище Я стає спостерігачем, воно
прокидається. Медитація не є чимось складним, її можуть освоїти всі люди при
регулярних тренуваннях.
Вправа 9. Медитація.
Знайдіть спокійне місце, важливо, щоб це була тиха кімната, де ви можете усамітнитись. Увімкніть тиху музику або запис зі звуками природи. Підберіть комфортне освітлення кімнати. Таким чином ви подбаєте про відповідне
для медитації зовнішнє середовище.
Наступний крок — забезпечення спокою вашого внутрішнього середовища. Сядьте зручно на підлогу або краще в зручне крісло з прямою спинкою,
ступні на підлозі, ноги не перехрещені, руки спочивають на стегнах, долоні напіввідкриті, пальці рук не зчеплені, закрийте очі. Ви повинні сидіти спокійно,
але пам’ятайте, що медитація — це не транс. Спочатку слід провести техніку
релаксації й розслабити м’язи у послідовності руки, ноги, лоб, обличчя, шия,
тулуб. Це приведе до зменшення м’язової напруги, допоможе увійти у необхідний для медитації стан. Максимально розслабтеся.
Очистіть розум від турбот, думок про минулі події, це знизить стресове збудження. Якщо думки невпинно з’являються у вас в голові, просто зупиняйте їх.
Концентруйте увагу на спокої внутрішнього світу.
Позбавитись зайвих думок («ментального шуму» в голові) допоможе зосередження на своєму диханні. Воно має бути рівномірним, не дуже глибоким.
Вдихаючи, подумайте: «вдих». Видихніть і подумайте: «видих». Вдих, видих.
Постійно концентруйте увагу на своєму диханні, думайте: «вдих — видих».
Вдихайте через ніс і без будь-якого зусилля дайте повітрю вийти. Не форсуйте
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дихання. Ви поглинені процесом дихання: «вдих — видих». Тепер кожен раз,
коли ви вдихаєте, відчувайте прохолоду повітря, а кожного разу, коли видихаєте
— яке воно тепле і вологе.
Коли ви відчуєте повне розслаблення, відсутність сторонніх думок, побудьте в цьому стані декілька хвилин.
Тепер задайте своїй підсвідомості запитання про своє справжнє бажання
(родина, робота, особистісне і духовне зростання, гроші). Почекайте, що спливе вам у думках, образах з підсвідомості. Це і буде відповідь вашого глибинного Я.
Знову поверніться до розслаблюючого дихання й завершіть медитацію.
Рекомендації до виконання вправи.
Можливо, не все у вас вийде з першого разу, проте тренуваннями можна досягти швидкого входження в розслаблений стан, а також навчитись бути у контакті
зі своєю підсвідомістю, своїм глибинним ресурсом, де зберігається абсолютно
весь ваш життєвий досвід.
Розділ ІV «Яка моя програма дій?»
Одночасне спрямування активності людини на багато задач спричинює внутрішні конфлікти. Ви в остаточному підсумку витратите більше часу на рішення цих конфліктів, ніж на саму роботу. Тому важливою частиною здатності особистості до мотиваційно-смислової саморегуляції є вміння ставити завдання та
визначати їх пріоритетність. В основі такого вміння лежить здатність людини
свідомо робити ціннісний вибір між декількома важливими, завданнями, декількома значущими мотивами. Така ціннісна саморегуляція знімає внутрішню
конфліктність, гармонізує внутрішній світ і життя людини.
Вправа 10. Мої пріоритети.
Візьміть аркуш паперу великого формату та кольорові фломастери або олівці. Зручно розташуйтеся.
Розкресліть на аркуші чотири стовпчики. Перший — назвіть «Проблеми»
(використовуйте кожен раз кольорові фломастери за вашим вибором для кожного
завдання). У ньому під номерами запишіть, що вас не влаштовує у вашому житті,
що вас тривожить. Другому стовпчику дайте назву «Бажання». Тепер навпроти
кожного пункту з проблемою сформулюйте, якою ви бачите у майбутньому вашу
життєву ситуацію. Після завершення цієї роботи перейдіть до третього стовпчика й назвіть його так «Виграш». За кожним пунктом, з попередніх стовпчиків
сформулюйте той виграш (позитивні емоції, спокійний внутрішній стан, гарні
стосунки, гроші тощо), який вам принесе вирішення вашої проблеми. Нарешті
в останньому, четвертому, стовпчику аналогічно сформулюйте конкретну діюмету, яку ви можете зробити для вирішення проблеми, або якщо вона об’ємна
— розпишіть кроки (етапи) її вирішення.
Уважно погляньте на те, що у вас вийшло. Особливо зверніть увагу на четверту колонку — чи не повторюються там деякі дії. Якщо так, згрупуйте їх,
таким чином ваша програма дій стане лаконічнішою.
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Тепер візьміть інший аркуш паперу і випишіть на ньому в пріоритетному
порядку ваші дії-цілі також у стовпчик. Погляньте на цей список ваших пріоритетів. Можливо, ви щось хочете в ньому змінити? Зробіть це зараз. Додатково
напишіть щодо кожної пріоритетної дії-цілі, які ресурси для її виконання вам
потрібні. У наступних вправах цієї програми будуть наведені прийоми самомотивації та знаходження своїх ресурсів. А тепер повісьте цей список пріоритетів
на видному місці й кожного дня плануйте щось для його практичного втілення
у життя.
Вправа 11. Право сказати «НІ».
Візьміть собі за правило відмовлятися від усього, що викликає почуття дискомфорту. Зрозуміло, що відразу це зробити не вийде — занадто багато в нас
обмежуючих переконань і установок. Але почніть з того, що доступно: неприємні розмови, співрозмовники, теми, поїздки, гості… навіщо все це у Вашому
житті?
Проаналізуйте, що вас відволікає від роботи, творчості, приємного спілкування, на що витрачається зайвий час.
Якщо прагнете до створення у своєму житті зони комфорту, робіть усе, щоб
Вам було максимально добре, затишно, зручно, цікаво. Радуйте себе. Реалізуйте себе. Погоджуйтеся тільки на те, що Вам дійсно хочеться робити.
Спробуйте успіхи в цьому напрямку записувати у щоденник як свої досягнення та нагороджуйте себе за це приємними для вас справами, заняттями,
зустрічами.
Розділ V «Як я дію?»
Вправа 12. Емоційне занурення (самомотивація).
Важливою частиною саморегуляції, що впливає на ефективність нашої діяльності, є самомотивація. Ця вправа містить перелік прийомів для самомотивації. Спробуйте їх використовувати у своїй професійній діяльності, визначіть,
які є дієвими саме для вас. А, можливо, така робота над собою надихне вас
на відкриття своїх оригінальних способів налаштування на роботу.
Отже, прийоми самомотивації наступні:
1. Придумайте для себе вранішній ритуал, який допоможе активізувати
енергію і увійти в бадьорий стан. Обов’язково посміхніться, підбадьорте себе
дружнім поглядом у дзеркалі, підтримуючою фразою, наприклад: «Все буде
добре!», «Саме сьогодні мій найкращий день!», «Моє щасливе життя дуже просте!». Виконайте хоча б декілька енергійних фізичних вправ, прийміть душ.
Привчіть себе дотримуватись цього ритуалу позитивного самоналаштування
щодня, це вже саме по собі додає відчуття стабільності і контролю над собою
і своїм життям.
2. Привчіть себе мати чіткий план на день, де є одне складне й важливе
завдання й декілька таких, що вимагають менше зусиль. Використовуйте цей
план, щоб наближати себе до успіху. Адже оптимальним шляхом реалізації і
втілення своєї місії є шлях «крок-за-кроком». Кожен маленький успіх робить
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нас щасливими, створює відчуття завершеності та задоволеності результатом,
мотивує на подальший саморозвиток.
3. Дозвольте собі хотіти того, чого насправді прагне ваша душа. Не обмежуйте себе думками типу «це не реально», «мені цього ніколи не досягти».
Максимально конкретизуйте дії на шляху до досягнення мрії, використовуючи
психотехніки з цієї програми саморозвитку і дійте. Для того, щоб додатково
запрограмувати себе на мету, використайте прийом візуалізації — уявіть максимально яскраво і в деталях, що ви вже її досягли. Повторюйте цей прийом
регулярно. Ваша підсвідомість буде в оточуючому світі більш ретельно шукати
будь-яку можливість для здійснення мети, і тоді часто виникатиме враження,
що світ ніби йде назустріч вам.
4. Значну мотивуючу силу має підтримка близьких людей, особливо якщо
у вас був важкий день і не виходить себе мотивувати. Це ніби резервний план
на випадок, якщо вам сьогодні важко як ніколи. До того ж, якщо ваші цілі спрямовані не тільки на власні інтереси, але й на потреби інших людей, це надає
додаткових особистих смислів і мотивації діям.
5. Сильним мотиватором до роботи над собою, професійного вдосконалення можуть бути чужі приклади успіху. Читайте історії успіху інших людей,
шукайте в них натхнення. В чиємусь досвіді ви можете знайти і близькі вам
ціннісні життєві й професійні орієнтири, і способи подолання труднощів, і напрямки та ідеї подальшого зростання. Так ви знайдете матеріал для роздумів,
живильну силу для власних дій.
6. Можете скористатись прийомом самомотивації «від». Це значить, що налаштовуючи себе на дію, ви додаєте їй мотивуючої сили, проговоривши собі:
«Якщо я цього для себе не зроблю, то весь наступний час так і буду…» Далі ви
можете дібрати власні фрази, що підходять саме вам, наприклад, «так і буду ходити без радості на работу», «відчувати свою нікчемність», «залишатись внутрішньо невільним» тощо. Якщо усвідомити швидкоплинність життєвого часу,
то жах його марного проживання деяким людям може надати гарного стимулу
до дій.
7. Прийом самомотивації «до». Яскраво уявіть собі, що ви вже зробили бажане. Відчуйте почуття радості, самоповаги, успіху, які прийдуть слідом за виконанням роботи. Така «жива картинка» може мати значну мотиваційну силу,
виникає бажання до неї тягтися, робити ці добрі й корисні вправи.
8. Люди, для яких дуже важливим є спілкування, можуть мотивувати себе
за допомогою кола дружньої підтримки. Якщо хочете щось зробити, але відчуваєте брак енергії — шукайте партнера, якому також цікава ваша мета, або
розкажіть друзям і знайомим про свій план. Їх інтерес до вашого просування
буде ще й як мотивувати завершити справу.
9. Для тих, у кого сильною є конкурентна мотивація, підійде цей прийом.
Укладіть із собою парі: «Якщо я цього не зроблю — я слабак, ледачий, ні на що
не здатен», «Або я здолаю перепони, або вони — мене». Почуття гідності, яке
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пробуджується у відповідь на такі оцінки себе, примусить вашу конкурентність
спрямувати свою силу на долання реальних труднощів на шляху до мети.
10. Якщо вам у діяльності краще допомагає підтримка — забезпечте себе
нею самостійно. Все, що викликає у вас підйом душевних сил (ваші перемоги,
нагороди, досягнення), згадуйте про це якомога частіше, фіксуйте позитивний
емоційний стан, перебувайте в ньому. Нагороди, грамоти розмістіть на робочому місці, завершення справи, успіх відмічайте у настінному календарі або
щоденнику.
Хваліть себе, говоріть: «Я молодець», «Я змогла», «Я успішна людина»,
станьте для себе гарним наставником і другом.
Рекомендації до виконання вправи.
Ці вправи можна випробувати всі разом чи вибірково, головне дослухатись,
що для вас найбільш підходить. Застосування на практиці способів самомотивації тренує вашу саморегуляцію. Тому важливо практикуватися щодня по можливості або якнайчастіше. Це додасть вам сил, бажання і волі до реалізації
задуманого.
Вправа 13. Самоаналіз виправдань.
Зараз ви абсолютно одні й можете бути максимально чесними по відношенню до себе. Візьміть аркуш паперу й запишіть детально всі-всі виправдання,
які ви часто використовуєте у разі невиконання задуманого. Найкраще, коли ця
вправа буде спрямована на конкретну недавню ситуацію. Список може виглядати, наприклад, так: «Не знаю, як робити…», «Немає часу», «Чекаю допомоги» і т. д. Запишіть ці фрази у стовпчик або таблицю.
Тепер подумайте, що можна зробити, щоб виправити ситуацію, що склалася,
визначіть конкретні дії й запишіть їх навпроти кожного виправдання. Зачитайте
цей новий стовпчик вголос. Правда ж, все звучить реалістично? Зробіть щось
із цього списку вже сьогодні.
Розділ VІ «Які мої ресурси?»
Вправа 14. Цінність Я.
Візьміть аркуш паперу й намалюйте на ньому невеличке коло діаметром з
монету. Навколо нього намалюйте ще радіальні кола у кількості 6-7. Ці кола
будуть символізувати ваші стосунки з іншими людьми і з собою. Спочатку запишіть у центральному (найменшому) колі ім’я тієї людини, яка знаходиться
у центрі вашого життя. Тепер розставте імена інших людей — членів родини,
колег, друзів та інших осіб, з ким у вас є стосунки у такій послідовності: чим
ближче до центрального кола — тим ближче ваші стосунки, чим далі — тим
вони більш формальні. Не забудьте поставити своє ім’я чи слово «Я» на цьому
малюнку.
Уважно погляньте, що у вас вийшло. Якщо у центральному колі стоїть ім’я
вашої дитини, подружжя, батьків чи друга, а своє «Я» ви розмістили на периферичних колах — це тривожний сигнал. Адже нам самим і нашим близьким
дуже шкодить, якщо ми визнаємо у нашому житті когось більшою цінністю,
ніж ми самі. У чому це виражається? Якщо ми стаємо менш цінними у своїх
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очах, то наша цінність стрімко зменшується і в очах оточуючих. Ми перестаємо бути цікавими, закриваємо для себе перспективи розвитку. І ті, кого ми
вважаємо більш цінними, заради кого багато жертвуємо, зазвичай платять нам
невдячністю і перестають враховувати нашу думку. Прикро? Але ж ми самі це
робимо, своїми руками — знецінюємо себе.
Ще одна небезпека: якщо в моєму житті є хтось цінніший за мене, то я буду
жити його життям і прагнути цю людину постійно контролювати. І з часом
вона просто втомиться від мого бажання все про неї знати, брати участь у всіх
аспектах її життя. А якщо вона захоче від мене піти — з’явиться відчуття, що
«моє життя скінчилося!»
Якщо ваша позиція не в центрі вашого життя — обміркуйте, якими конкретними діями ви її підтримуєте, та спробуйте змінити поведінку самостійно або
ж порадьтесь щодо цього з психологом. Додамо, що для педагогічної професії
самоцінність й самоповага педагога суттєво визначає його професійну позицію
по відношенню до учнів. Працюючи над поліпшенням системи своїх стосунків,
ви покращите й свої професійні якості.
Вправа 15. Соціограма.
Дана вправа є продовженням попередньої роботи. Малюнок, який ви створили, цікавий ще й тим, що дає змогу вам побачити свої зовнішні ресурси —
тих людей, до кого ви можете звертатись за порадою, підтримкою, допомогою.
Завдання цієї вправи: випишіть цих осіб по мірі близькості у стовпчик, і навпроти кожного імені запишіть, за якою допомогою і в яких ситуаціях ви могли б
звернутись до них. Погляньте, скільки таких людей у вашому житті — два, три,
десять, а може, більше? Запитайте себе, чи легко ви просите інших про допомогу, чи переважно самі намагаєтесь бути корисним? У цьому питанні важливим
є баланс — ви маєте легко йти на зустріч іншим, однак у вас має бути достатньо
внутрішньої свободи звертатись за допомогою до оточуючих.
Чи достатньо у вашому житті підтримки? Чи достатньо у вас підтримки
у професійному середовищі? Якщо відповідь «ні», продовжуйте вправу й запишіть, кому ви готові надати свою допомогу і хто не ввійшов до вашого кола
спілкування? До кого додатково ви могли б звернутись? У самоаналізі орієнтуйтесь на власні почуття, що є індикаторами відносин і самоставлення. Почуття провини, сорому, уникання ситуацій залежності від допомоги інших («не
люблю бути зобов’язаним») — сигнали порушень балансу у взаємокорисних
стосунках з людьми.
Психологи вважають, що для відчуття захищеності й безпеки людині потрібно сім осіб в оточенні, хто може вас підтримати. При чому не обов’язково, щоб
ці люди були здатні виконати будь-яке ваше доручення або бути з вами у максимально тісному емоційному зв’язку. Часто саме таке розуміння допомоги виступає в ролі внутрішнього обмеження і не дає відчуття достатньої соціальної
підтримки.
Пригадайте свої почуття, коли ви безкорисливо робили комусь послугу. Це
приємно, правда ж? Іншим людям також приємно виконати посильне доручен150

ня на прохання знайомої, а може, й незнайомої людини, будьте в цьому впевнені. Саме так ми відчуваємо свою потрібність, корисність іншим, так можемо
виявити до них пошану, любов, реалізувати свою місію у цьому світі.
Загальні рекомендації щодо програми саморозвитку.
Під час виконання будь-якого завдання, ви можете зустрітись з особистими
утрудненнями, коли вам важко чітко відповісти на запитання, розпізнати свої
почуття або коли після виконання тесту чи вправи, у вас залишається незрозуміле відчуття дискомфорту, тривоги. В подібних випадках рекомендуємо звернутись за професійною допомогою до психолога. Фахівець, використовуючи
спеціальний арсенал практичних методик, допоможе розібратись у собі, усвідомити утруднення та суб’єктивні причини, що його викликають, та визначити
конструктивні шляхи їх подолання.
Щиро зичимо вам успіхів у самовдосконаленні!
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ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Розвиток мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників
— багатогранна проблем, яка потребує від науковців, самих педагогів, керівників навчальних закладів і системи освіти цілому спільних дій, виважених
рішень, творчих пошуків, експериментальної роботи, прояву високого рівня
педагогічної майстерності. Ця співпраця має також опиратись на ідеї духовного розвитку особистості на засадах Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи. Відданість цим вищим цінностям у психолого-педагогічній роботі створює
необхідні умови для гармонізації як внутрішньо-особистісних процесів, так і
соціальних контактів дорослого і дитини, колег у педагогічному колективі, науковців і практиків.
Враховуючи величезну значущість педагогічної праці і суспільну роль, яку
ця професія покладає на людину, до особистості педагога висуваються надзвичайно високі вимоги. Вони стосуються рівня духовного розвитку, сфери цінностей особистості, її моральності, здатності перебувати у конструктивному
діалозі, вміння саморефлексії, самокорекції, самоконтролю, творчого саморозвитку та ін. У педагогічному процесі вчитель і транслює суспільно значущі
цінності, і одночасно створює їх, вносить їх у своє буття, удосконалюючи свою
життєдіяльність і діяльність суспільства.
Саморегуляція особистості фахівця — акмеологічне поняття, що відображає комплекс взаємозалежних умов, у яких особистість свідомо змінюється,
прагнучи до подальшого розвитку й удосконалення, проектуючи власне оптимальне функціонування у професії і навколишній дійсності. Говорячи про саморегуляцію педагога, ми, в першу чергу маємо на увазі особистість, як реального носія людських цінностей, досвіду і знань у сукупності з його рухом
до мети оптимізації професійної діяльності, одночасно припускаючи, що можливим є сприяння цього руху за допомогою активізації духовно-особистісного
потенціалу людини. Одночасно треба розуміти, яким важливим є мотиваційна
зарядженість суб’єкта праці на досягнення професійного успіху, творчого, неординарного, високого результату, компетентності. Таким чином, мотиваційносмислова саморегуляція становить собою органічну частину цілісної системи
саморегуляції особистості.
Показниками здатності вчителя до мотиваційно-смислової саморегуляції
виступають: сформованість і усвідомленість ціннісної сфери, ясність педагогічного ідеалу, педагогічних цінностей, їх орієнтація на духовність, моральність;
здатність людини до саморефлексії і саморозуміння власних прагнень, потреб,
мотивів дій і вчинків; здатність до емоційної чутливості, цілісного бачення всіх
учасників педагогічної ситуації, її соціального контексту; опора на власний досвід, почуття, інтуїцію, творчість у виборі стратегії педагогічної дії; здатність
робити вільний свідомий вибір між декількома мотивами, керуючись системою
духовно-орієнтованих цінностей, прагнення до самопроектування, самоконт-
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ролю, самопідтримки, самовдосконалення як прояв відповідальної поведінки
стосовно себе як особистості, інших людей та суспільством у цілому.
Висловлюємо сподівання, що розроблений на засадах духовно-особистісного підходу теоретичний та емпіричний інструментарій дослідження й розвитку
мотиваційно-смислової саморегуляції педагогічних працівників буде корисним
для використання у роботі вчителів, соціальних педагогів, шкільних психологів, науковців, викладачів вищої школи, майбутніх педагогів, а також широкого
загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, духовно-особистісному саморозвитку та професійній самореалізації.
Безперечно, даний посібник не вичерпує всіх аспектів складної, багатогранної проблеми розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції особистості педагога. В даний час знання про саморегуляцію особистості фахівця доповнюються і розширюються, однак часто виявляється певна суперечливість поглядів
і неоднозначність трактувань понять, що дозволяє говорити про необхідність
продовження дослідницької роботи та апробації наукових інновацій у педагогічній практиці. Враховуючи специфіку педагогічної професії, вважаємо необхідною розробку відповідних саме для педагогічних працівників мотиваційно-стимулюючих психологічних засобів, які актуалізують внутрішні процеси
самопізнання і самовдосконалення.
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Додаток

Приклади реалізованих педагогічних проектів
(з передового педгогічного досвіду)
Проект 1. «Галерея духовності»
(функціонує з 2011 р.)
Автори: керівники проекту Рогальова О. Г. — директор Прилуцької гімназії № 1 імені Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської
області, Гриценко О. Є., заступник директора з виховної роботи Прилуцької гімназії № 1 імені Георгія Вороного Прилуцької міської ради
Чернігівської області.
Актуальність проекту:
– Зростання ролі гуманістичного виховання підростаючого покоління;
– Зниження морально-духовної культури суспільства, відсутність духовних цінностей, відхід від дійсності через штучні цінності: негативні звички, правопорушення, скоєння злочинів;
– Необхідність створення консолідуючого начала, здатного об’єднати людей, стимулювати національне відображення України, забезпечити громадський мир і злагоду в суспільстві;
– Створення механізму гармонізації особистих і громадських інтересів як
регулятора поведінки людей, гаранту шанобливого ставлення до культурної спадщини нації;
– Розвиток історичної духовної активності гімназиста.
Нормативно-правова база:
– Конституція України;
– Закону України «Про освіту»;
– Конвенція про права дитини;
– Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття);
– Концепція демократизації українського виховання;
– Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя».
Мета проекту:
– сприяння батьків і вчителів практичному засвоєнню учнями моральнодуховних цінностей, створення умов для оптимальної самореалізації
дитини в сучасних умовах, розвитку її індивідуальних можливостей і
здібностей;
– створення змістовного і емоційно-формуючого простору у гімназії задля
розкриття перед кожною дитиною світу освіти;
– виховання зацікавленості, поваги до культури та історії рідного краю,
формування духовної культури дітей через ознайомлення з християнськими заповідями;
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– засвоєння засобів і способів емоційного ставлення до оточуючого світу і себе: навчання дітей умінню жити, усвідомлювати масштаби своєї
особистості;
– створення перспективної моделі становлення цілісної, духовно-моральної, стійкої особистості, світогляд якої формується на основі християнської культури, етики, толерантності у ставленні до інших релігійних
культур, людського співіснування, морально-етичного виховання;
– розробка різнопланових форм і методів духовно-культурологічного,
краєзнавчого напрямів виховання учнів на базі навчального закладу.
Завдання проекту:
– виховувати бажання поступати відповідно до моральних цінностей
та правил (бажання жити по совісті);
– виховувати почуття власної гідності та впевненості у своїх можливостях;
– формувати уявлення про духовний світ;
– сприяти загальному розвитку дитини, розвитку мовлення, збагачення
словника, розвиток навичок мовленнєвої комунікації;
– створити «Макети добра», оформити стенди в навчальних кабінетах
та центрі виховної роботи;
– розробити методичні рекомендації щодо організації та функціонування
«Галереї духовності» в гімназії;
– оформити папки «Шляхи реалізації науково-методичної теми учителями…»
Концептуалізація проекту:
– Змістова характеристика навчальних предметів, які сприяють оволодінню системою знань про людину й суспільство, формують здатність усвідомлювати місце своєї спільноти серед інших;
– Створення оптимального освітнього середовища;
– Використання системи активних методів, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини,
сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості;
– Формування в особистості активної життєвої позиції, належного ставлення до проявів аморальності;
– Інтеграція сім’ї та гімназії.
Принципи реалізації проекту:
– принцип науковості та канонічності;
– принцип соціальної компенсації;
– принцип культуровідповідності;
– принцип активності й усвідомленості;
– принцип багаторівневості;
– принцип комплектності та інтеграції.
Тип проекту:
– Довготривалий — за терміном реалізації;
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– Частково-пошуковий — за характером діяльності;
– Колективний — за кількістю учасників;
– Теоретично-практичний — за кінцевим результатом.
Учасники проекту:
1. Педагогічний колектив Прилуцької гімназії № 1;
2. Батьки;
3. Учні 1-11 класів;
4. Громадськість.
Прогнозовані результати:
1. Практичне засвоєння учнями морально-духовних цінностей.
2. Створення змістовного й емоційно-формуючого простору в гімназії.
3. Сформованість духовної культури гімназистів.
4. Ознайомлення дітей з православною культурою як основою морального
життя людини.
5. Створення моделі особистісно орієнтованого й духовно збагаченого середовища.
6. Функціонування «Галереї духовності».
7. Формування в особистості активної життєвої позиції, належного ставлення до проявів аморальності.
8. Формування морально-духовної життєво компетентного гімназиста,
який успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.
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У ході реалізації проекту було створено:
– макети «Добрих справ» у кожному класному колективі 1-11 класів. Макети створювались відповідно до специфіки навчального кабінету з урахуванням вікових особливостей учнів, а саме: 1-5 класи — макети «Дерево добра» (1-А клас — черешня, 1-Б клас — персик, 2-А клас — слива,
2-Б клас — груша, 2-В клас — вишня, 3-А клас — абрикоса, 3-Б клас
— яблуня, 4-А клас — шовковиця, 4-Б клас — лимон, 4-В клас — горіх,
5-А клас — дуб, 5-Б клас — калина. Макети «Дерев добрих справ» 1-5
класів утворюють «Сад доброти». Виготовлення макетів в інших класах
було зорієнтоване на специфіку навчального кабінету: 5-В клас — кабінет трудового навчання, тому в них макет «Ниточка доброти», 6-А клас
— кабінет географії, макет «Країна добра», 6-Б клас — кабінет історії,
макет «Літопис добрих справ», 7-А клас — кабінет української мови,
макет «Словник доброти», 7-Б клас — кабінет світової літератури, макет
«Театр добра», 8-А клас — кабінет математики № 1, макет «Піраміда добрих справ», 8-Б клас — кабінет фізики, макет «Шкала добрих справ»,
8-В клас — кабінет іноземної мови, макет «Колаж добрих справ», 9-А
клас — кабінет української літератури, макет «Книга добрих справ», 9-Б
клас — макет «Сузір’я добрих справ», 10-А клас — кабінет хімії, макет
«Система добрих справ», 10-Б клас — кабінет математики № 2, макет
«Формула доброти», 11-А клас — кабінет біології, макет «Квітка доброти», 11-Б клас — художньо-естетичний кабінет, макет «Палітра доброти»);
– у кабінетах художньо-естетичного циклу, української та світової літератури, трудового навчання, історії папок «Шляхи реалізації науково-методичної теми учителями…», обов’язковими розділами яких є методичні рекомендації щодо формування в гімназистів морально-духовних
цінностей, розробки уроків, сценарії позакласних заходів, творчі роботи
учнів;
– стенди в навчальних кабінетах:
1) Художньо-естетичний кабінет — «Краса врятує світ»;
2) Кабінет історії — «Писемні джерела»;
3) Кабінет української літератури — «Спочатку було Слово…»;
4) Кабінет світової літератури — «Література — скарбниця духовних
багатств людства»;
5) Майстерня трудового навчання — «Праця — найвеличніша краса»;
– стенди в центрі виховної роботи:
1) «Історія та структура релігії»;
2) «Собори та церкви Прилук»;
3) «Іоасаф Бєлгородський, прилуцький чудотворець»;
– фотогалерею «Сходинки доброти», яка презентує участь гімназистів
у доброчинній діяльності;
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– у центрі виховної роботи зібрана тематична література, довідники, папки, аудіо-, відео-, презентаційні матеріали.
З метою заохочення учнів, збагачення їх духовного життя у «Галереї духовності» створено «Дзеркало доброти», де фіксуються проведені добрі справи,
благодійні акції тощо. Двічі на рік (до Дня Святого Миколая та на День науки,
грудень та травень відповідно) проводиться підведення підсумків та нагородження переможців серед 1-4 класів, 5-8 класів, 9-11 класів.
З метою популяризації доброчинної діяльності серед гімназистів, батьків,
громадськості міста висвітлюються результати роботи у ЗМІ: гімназичній газеті «Гімназичні витинанки», індивідуальному учнівському щоденнику, міських
газетах, телебаченні.

Проект 2.
«Шкільний психологічний театр, як метод формування
духовно-моральних цінностей в учасників освітнього процесу»
Автор:

керівник проекту Садова І. В. — практичний психолог Прилуцької
гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області
Театр — це форма знань: він повинен і
може бути способом трансформування суспільства. Театр може допомогти нам побудувати наше майбутнє, замість того, щоб
просто чекати цього майбутнього.
Августо Боаль

Сила мистецтва добре відома з давніх часів. Мистецтво здатне пробуджувати в людині весь спектр почуттів, формувати емоційний інтелект. Театр зародився в стародавньому світі як спосіб спілкування з богами, усвідомлення
категорій добра і зла, форма об’єднання людей переживанням спільних емоцій,
катарсисом. Театральне мистецтво приходить на допомогу в вирішенні завдань
соціальної та психологічної профілактики негативних явищ, широко розповсюджених сьогодні через духовно-моральну кризу в суспільстві.
Соціально-економічні негаразди, технологія та обсяги поширення інформації
в суспільстві призводять до того, що діти щораз менше спілкуються з дорослими і
ровесниками, нерідко мають проблеми з виявом почуттів, страждають від самотності та ізоляції. Дорослі завжди кудись поспішають, стверджують, що дають
дітям усе можливе та звинувачують їх у душевній черствості та егоїзмі. Діти
часто живуть у віртуальному світі комп’ютера й телевізора, на екранах яких
розігруються штучні сценарії. Театральне мистецтво є одним з чинників, яке
вимагає фізичної й особистісної присутності на виставі, активізує стан «тут
і тепер», пробуджує емоційні переживання, а тому може виступати як метод
психопрофілактики, корекції та формування духовно-моральних цінностей
особистості.
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Мета проекту:
Організувати психологічний театр у Прилуцькій гімназії № 5 імені Віктора
Андрійовича Затолокіна.
Завдання проекту:
Психологічний театр — форма групової корекційно-розвивальної та профілактичної роботи з учнями, спрямована на досягнення декількох завдань:
– формування духовно-моральних цінностей в учасників навчально-виховного процесу;
– розвиток в учнів навичок спілкування і міжособистісної взаємодії;
– профілактика особистісних девіацій та соціальних проблем;
– формування емоційного досвіду, емоційної децентрації;
– розвиток мотивації до змін у поведінці;
– розвиток навичок прийняття рішень та критичного мислення;
– розвиток артистичних здібностей та формування адекватної самооцінки
в учасників психологічного театру;
– формування високого іміджу психології та практичних психологів серед
учасників навчально-виховного процесу.
Очікувані результати:
– Організація вистав психологічного театру перед учасниками навчальновиховного процесу;
– створення якомога сприятливіших соціально-психологічних умов
для успішного формування духовно-моральних цінностей та розвитку
особистості учнів;
– висвітлення питання діяльності психологічного театру на педагогічній
раді, на сайті гімназії, в гімназійній газеті «Сузір’я», у журналі «Шкільному психологу усе для роботи».
Опис методики організації та проведення вистави психологічного
театру.
Засновником інтерактивної техніки театру-форуму є творець народного театру Бразилії Августо Боаль. Сутність вистави полягала у спільному з глядачами пошуку розв’язання проблеми або виходу зі складної життєвої ситуації.
Сцени, що розігрувалися у виставі, найчастіше були пантомімічні. Дії акторів
нагадували дії скульптора під час створення статуї.
Основний зміст вистави психологічного театру є таким. Протягом 15-20 хв.
розігрується міні-вистава з кількох мізансцен, де яскраво демонструються причини ризикованої поведінки. Подібні проблемні ситуації відбуваються з підлітками та людьми, що їх оточують на вулиці, в сімї, у школі. Нічого надуманого
або неактуального в них немає, вони відповідають реальному стану речей, і
найчастіше в основі сценарію лежить чиясь особиста історія або пережитий
досвід. У фінальній частині вистави емоційно забарвлена та проблемна за змістом мізансцена переривається «стоп-кадром», і глядачам пропонується змінити
кожну попередню ситуацію таким чином, щоб трагедії в подальшому не сталося. Із цього моменту розпочинається наступна частина вистави.
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Міні-вистава має на меті змусити учасників театрального дійства замислитися над проблемою, зрозуміти, що проблема існує незалежно від того, що
вони знають про її складові і як вони до неї ставляться. Суттєвим моментом є
обговорення проблеми глядачами.
Театр пропонує акторам і глядачам прожити на сцені своє минуле і змоделювати майбутнє, побути тим. Ким хочеться стати в реальності, відтворити те,
що існує лише в уяві. Використовуються різноманітні театральні методи: міміка, жести, костюми, рольова імпровізація, музичний супровід.

Етапи реалізації проекту
I Етап. Організація психологічного театру
Знайомтесь — психологічний театр — Еліпс (елітні психологи)!
Організатор психологічного театру — практичний психолог Прилуцької
гімназії № 5 Садова Інна Вікторівна. Хореограф — Малярова Катерина — студентка педагогічного університету ім. Грінченка (м. Київ, факультет «соціальна
робота», випускниця гімназії № 5).
Актори — учні 6-11 класів. Специфіка шкільного життя інколи штовхає
на створення театральних постановок за участі активних, талановитих дітей.
Їх ми бачимо в учнівському самоврядуванні, конкурсах КВК.
Для психологічного театру при відборі до групи — зовсім інший критерій.
Це щирість дітей, їхнє бажання (і часто поруч страх) пізнавати себе і спілкуватися, це бунтівна поведінка, яка виявляється у невідвідуванні уроків, конфліктах з вчителями. Це іноді нерозуміння, яке дитина відчуває в сім’ї, самотність,
а деколи просто нудьга від беззмістовності вільного часу. Саме для таких дітей
психологічний театр виявляється тим вкрай потрібним і цілющим середовищем, яке сприяє їх подальшому розвитку та соціальній адаптації.
«Ніхто і ніколи не буде любити тебе так, як ти цього хочеш, якщо ти про це
не скажеш» таким є одне із психологічних правил. Адже особистість, яка мовчки страждає через брак позитивної уваги з боку інших і соромиться про це
сказати, може так ніколи і не отримати її. Психолог може допомогти дитині
навчитися відкривати іншим себе. Навчитися розуміти інших. Навчити інших
того, що зрозумів сам.
Проведення «міні кастингу» з бажаючими учнями для того, щоб організаторам зорієнтуватися в майбутньому, який рівень хореографічних, артистичних
можливостей учнів.
II Етап. Проведення репетицій вистави психологічного театру.
Спільно з учнями обговорюється ідея вистави, обирається назва вистави,
обговорюється сюжет вистави та проводиться проба ролей. Підбирається оформлення мізансцен, музичний супровід, костюми акторів.
Головна особливість вистави психологічного театру є те, що вона — наслідок систематичної корекційно-розвивальної роботи з учнями-акторами під час
репетицій, як до так і після вистави, та завершується взаємодією з глядачами,
які включаються в обговорення розвитку сюжету.
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Психологічний театр — результат аналізу і трансформації проблеми на рівні групи. Це не постановочний ефект, продукт, створений завдяки пережитим і
висловленим почуттям, думкам, ідеям дітей у процесі психологічної та педагогічної групової корекції. Що ближчою і зрозумілішою є тема вистави, то якісніше діти-актори можуть її втілити на сцені.
Психологічна складова театру — це та глибинна робота, яка відбувається
спочатку з акторами у процесі пошуку, обговорення та вирішення проблеми,
а потім з глядачами. Психологічна складова несе психокорекційне навантаження. Соціальним театр робить застосування інтерактивних технік — спільного
обговорення, пошуку варіантів, вирішення проблем, групової дискусії, залучення глядачів до участі під час вистави. Соціальна складова має профілактичне навантаження — чинить вплив на формування громадської думки у середовищі однолітків, що важливо для підлітків.
Перші спроби створення театру були на рівні розігрування сценок з психологічним змістом. Перша вистава психологічного театру мала назву «Серце».
Дебют відбувся в гімназії № 5 перед учнівською аудиторією 14 лютого 2012
року, був присвячений до Дня Святого Валентина.
III Етап. Проведення вистав психологічного театру.
У квітні 2012 року «Еліпс» став учасником II Міжнародного фестивалю
«Світ психології» у м. Києві з постановкою «Серце». Приємно було, коли наймолодшим учасникам фестивалю глядачі аплодували, стоячи, а організатори
фестивалю психології (Маноха І. П.) нагородили «Еліпс» екскурсією до нашої
столиці.
Наступні вистави «Повір у себе» та «Вкрадена «Мрія» були організовані
перед учнями гімназії, перед читачами дитячої бібліотеки, на засіданні ради міського методичного центру управління освіти, на методоб’єднанні практичних
психологів ЗНЗ міста, при проведенні духовного конверсаторіуму з науковцями
відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Презентація діяльності психологічного
театру на педагогічній раді вчителів гімназії, на сайті гімназії та на шпальтах
гімназійної газети «Сузір’я».
Проект розрахований на 2012-2014 рік. Фінансування проекту здійснювалось за рахунок коштів з добровільних батьківських внесків на проїзд акторів
по місту до місця вистави, придбання костюмів, оформлення атрибутів до вистави.

Проект 3.
Формування у дітей почуття доброти і людяності через творчу спадщину Василя Сухомлинського
Автори: Ляшенко О. І., завідуюча ДНЗ № 8 Центру Василя Сухомлинського
Прилуцької міської ради Чернігівської області, Волошина І. В., вихователь-методист ДНЗ № 8 Центру Василя Сухомлинського Прилуцької міської ради Чернігівської області.
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Мета:
Формування духовно-моральних цінностей, орієнтирів, переконань дошкільників та створення умов для підвищення рівня їх моральної активності.
Становлення морально спрямованої особистості, формування соціальної
відповідальності та вміння відчувати й розуміти себе та інших людей, виховання гуманістичних рис у дітей дошкільного віку на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.
Завдання:
– збагачувати наочно-чуттєві уявлення дитини про моральні якості, чесноти та добру поведінку;
– сприяти розумінню того, яке велике значення має дотримання моральних прав та норм у житті кожної людини;
– формувати вміння розуміти позитивні й негативні вчинки, давати їм оцінку;
– закріплювати вміння дотримуватись моральних прав і норм у повсякденному житті.
Очікувальні результати освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку:
– уміють поводитись з дітьми відповідно до вікових особливостей, фізичного стану та настрою;
– володіють навичками спілкування, переймаються невдачами, горем інших людей;
– посильно допомагають товаришам, людям, у яких сталися неприємності, горе.
Душевність, людяність, щирість… Знайомі, звичайно, слова, але не такі
й уживані сьогодні. Чи випадково? Мабуть, ні: спочатку минуле вправно формувало в нас матеріалістичний світогляд, вело якнайдалі від ідеалізму, від
проблем людського духу; тепер сучасність з її економічними пріоритетами,
прагматичними орієнтаціями на вузькоспрямовані чесноти (енергійність, діловитість, кмітливість тощо) витісняє з активного словника для багатьох ці теплі,
добрі, такі природні поняття.
А якщо це стосується дошкільнят, то тут доцільно застосувати слова: що
посіємо, те й матимемо. Тому, взявши за основу в своїй роботі педагогічну спадщину відомого педагога, пронизану вірою і любов'ю у могутню силу виховання, ми називаємо свій садок «БУДИНКОМ ДОБРА І РАДОСТІ».
Найбільшою цінністю нашого закладу є дитина, з її правом на цікаве і щасливе життя. Основний принцип роботи полягає в гуманізації виховного процесу, що починається від дитини, осмислюється знову таки до дитини. Тому
всі педагоги керуються словами Василя Олександровича Сухомлинського: «…
проводжаючи люблячим поглядом свою дитину, мати вірить у те, що педагог
знає щось таке, чого не знає вона, мати. І ми, педагоги, повинні знати те, що
знає далеко не кожна мати, якщо ми справжні учителі!»
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Дослухаючись до порад педагога-гуманіста, працівники ДНЗ з перших днів
перебування малюків у садку прагнуть навчити їх розуміти красу навколишнього світу, усвідомлювати моральний сенс міжлюдських стосунків, пам’ятаючи, що сприймання, осмислення прекрасного — то основа естетичної культури, без якої почуття залишаються глухими до всього благородного і високого
в житті.
Зараз ми розуміємо, що Василь Олександрович Сухомлинський бачив далеко наперед. Все те, що він говорив, писав і застосовував на практиці, відповідає
сучасності, воно навколо нас, у повсякденній творчій лабораторії наших педагогів. Вихователі постійно дбають над підвищенням своєї фахової майстерності,
впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології за спадщиною Василя
Олександровича: «Пізнаємо світ розумом і серцем» та «Виховуємо казкою».
Педагоги над інноваціями працюють тривалий час, у їхньому арсеналі велика підбірка авторських матеріалів, що розкривають системний підхід роботи
з дітьми, педагогами, батьками з даного питання.
Разом з дошкільнятами ми мандруємо екологічними стежками в «куточки невимовної краси», де протягом року спостерігаємо за живими об’єктами.
Там малята розв’язують складні філософські питання: «Чому навколо все радіє?», «Що може бути скарбом для когось?», «Що відчуває людина, коли обіймає дерево?», складаємо гімни Красі, Доброті, Праці. Ці теми ми беремо з
педагогічних матеріалів Великого Педагога, з його оригінальної методики виховання культури почуттів.
Для дошкільнят казка — це те віконечко, через яке проникає світло про оточуюче і формує навики пізнання світу. Тому творчі педагоги нашого закладу
широко використовують педагогічну спадщину Василя Олександровича Сухомлинського, який цікаво розробив життєдайну теорію «Виховуємо казкою».
Творче використання даної технології вирішує складні питання мовленнєвого
розвитку та виховання в цілому.
Вихователі ДНЗ планують цікаву, насичену, а головне результативну роботу
по впровадженню педагогічних ідей Василя Сухомлинського. Такі форми роботи, як театралізовані вистави, свята, розваги, літературні вікторини, ігри-драматизації, музично-літературні мікси, широке використання казок, міні-занять,
казок-хвилинок позитивно вплинули на збагачення словника дітей специфічними казковими зворотами, фразеологізмами. Тексти казок та оповідань допомагають малятам правильно будувати діалоги, логічно мислити.
У групових кімнатах створено спеціальні умови, а саме: виготовлені різні види театру, дидактичні ігри, оформлений куточок ряження, розроблена
система методів роботи з казкою. Ми маємо чудову колекцію м’якої іграшки,
яку подарували батьки. Коли педагоги розповідають казку про тварин, малята
часто запитують, чи це наш ведмедик, чи якась інша іграшка живе у казочці.
Обговорюючи різні ситуації на основі казок, пропонуємо дітям придумати свої
версії. Малюки залюбки продовжують казки або шукають вихід із певної си-
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туації. Вони люблять придумувати казки і часто із задоволенням розігрують та
розповідають батькам, товаришам, адже це плід їхньої фантазії.
Педагоги не тільки вчать дітей створювати, слухати казки, а й передавати
враження від них у малюнках, аплікаціях, ліпленні. Діти зображують те, що їх
хвилює й радує, на папері відкривається світ мрії. Адже дитячий малюнок, сам
процес малювання — це частка духовного життя дитини. І, як говорив Сухомлинський: «Діти не просто переносять на папір щось із навколишнього світу,
а живуть у цьому світі, входять у нього, як творці краси, дістаючи насолоду від
неї».
У дошкільному закладі систематично проходять різноманітні виставки робіт за сюжетами оповідань та казок видатного педагога, на яких діти, батьки та
педагоги демонструють свої творчі доробки. А в цих роботах завжди бринить
почуття любові, тендітне схиляння перед красою, таємниче прагнення досконалості.
Педагогічний колектив дошкільного закладу велику увагу приділяє питанню духовно-морального виховання дітей. З цією метою творчою групою закладу оформлена «Галерея духовності», яка працює за авторською програмою
виховання основ духовно-морального спрямування дітей дошкільного віку
«Свічечка надії», розроблена педагогами нашого закладу. Невід’ємний атрибут
«Галереї духовності» — це інформаційний блок для педагогів, батьків і дітей,
який розміщений у зручному місці і складається з шести секторів, які мають
визначені теми:
1сектор — Норми моральності за педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського;
2 сектор — Духовні цінності сім’ї та родини;
3 сектор — Моральні основи християнства;
4 сектор — До витоків народної культури;
5 сектор — Прикладне мистецтво у формуванні загальнолюдських цінностей;
6 сектор — Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї.
У першому секторі зібрані матеріали теоретичного та практичного змісту,
що розкривають основні моральні цінності, орієнтири, переконання дошкільників на основі педагогічної спадщини Василя Олександровича Сухомлинського.
Робота «Галереї духовності» не обмежується самими заняттями, як найбільш відомою і популярною організаційною формою. Основними її формами та видами є: бесіди-роздуми, бесіди-обговорення, читання художніх творів
духовно-морального змісту, моделювання вихователем життєвих ситуацій, що
вимагають морального вибору, зустрічі з цікавими людьми тощо. Крім макетів,
предметів, експонатів до творів Сухомлинського «Галерея духовності» надзвичайно багата народною мудрістю. Є в ній і казка, і легенда, пісня і дума, загадка, прислів’я і приказка, весела забавлянка та ніжна колискова, цікава гра і
мирилочка-дражнилочка.
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Розуміти дитину — означає розуміти її психологію, зазирнути в глибину її
душі. З цього приводу в дитячому садку успішно функціонує психологічна служба, яка забезпечує озброєння педагогів, батьків спеціальними знаннями та вміннями, «Методами людинознавства», як зазначав Сухомлинський. Отже, розуміти
дитину — це означає розуміти мотиви її вчинків і потреб. З метою підвищення
психологічної культури і професійної компетентності вихователів планується і
здійснюється система освітніх заходів. Тематика занять практичного психолога
з дітьми, батьками, педагогами виходить з потреб сьогодення.
Отже, для виявлення результативності виховання у дітей духовно-моральних цінностей було проведене діагностування. За такими напрямками:
– Що таке добро і зло?
– Оцінка власних вчинків та однолітків.
– Поняття правдивість і чесність.
У діагностичному опитуванні взяли участь 50 дітей старшого дошкільного
віку. Отримали наступні результати: у більшості дітей сформовані поняття добра і зла, правдивості і чесності. Діти дають оцінку власним вчинкам та вчинкам
своїх товаришів.
Проте незначна кількість дітей не завжди усвідомлюють, що таке добро
і зло, правдивість, чесність, плутаються в цих поняттях, проявляючи егоїзм,
не об’єктивно оцінюють свої вчинки та вчинки однолітків. У відношенні до таких дітей було активізовано роботу з батьками, сімейним оточення дитини,
проводилась індивідуальна робота у дошкільному закладі.
В. Сухомлинський прагнув народження доброти в серці кожної дитини. Великий педагог робив все для того, щоб виховувати у дітей доброту, людяність,
сердечність, співчутливість.

Проект 4.
Морально-духовне виховання учнів методом створення соціальних
проектів духовно-морального спрямування
(приклад самоаналізу проектної діяльності вчителя).
Автор: Симоненко О. А., учитель-методист, вчитель художньої культури
Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Прилуцької
міської ради Чернігівської області.
Морально-духовні почуття і досвід моральної поведінки формуються на основі знань про морально-духовні цінності. Духовне багатство особистості характеризується не тільки її знаннями, уміннями й навичками. Важливими ознаками духовності й моральності особистості є також її погляди, переконання,
її спрямованість, вольові якості, духовні потреби, інтереси. Завдання полягає
не тільки в тому, щоб дитина оволоділа знаннями про добро і зло, про моральні
цінності, а й у тому, щоб знання стали її переконаннями, щоб вона внутрішньо
засуджувала зло в усіх його проявах і прагнула творити добро людям.
Саме тому основною метою роботи за темою проекту в школі є: «Формування світоглядних орієнтирів та морально-духовних цінностей у процесі навчання». Правильніше було б сказати в процесі життя, адже вчитель не перестає
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бути вчителем, виходячи з класу, бо на нього рівняються, за ним спостерігають,
з нього беруть приклад… Важливо, щоб і духовне життя самого вчителя було
багатим і насиченим.
Основним завданням є розкриття творчих здібностей, обдарувань, талантів усіх без винятку вихованців, їхній усебічний, гармонійний розвиток. Але
необхідно враховувати індивідуальний підхід до школярів у процесі навчання
й виховання, уявляти живу людину — учня, який сприймає цей світ не тільки
розумом, думками, а й почуттями.
Сьогодні існує багато методик, які, органічно доповнюючи одна одну, допомагають дитині швидко навчитися процесу творчості, розуміння, усвідомлення поведінки. Одним із найприйнятніших у роботі виявився інноваційний
метод проектів. Метод проекту — пошук розумного балансу між академічними знаннями і прагматичними вміннями. Основою його є розвиток критичного
мислення, створення виховуючих ситуацій, пізнавальних навичок учнів, умінь
конструювати свої знання, міркувати, аналізувати, орієнтуватися в інформаційному просторі. Він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує
мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей.
Використовуючи цю форму роботи перш за все ставилась мета зацікавити
дітей незвичайним видом роботи, направити в більш правильне русло їх вміння
та навички по роботі з Інтернетом, комп’ютером, телефоном та іншими гаджетами (які часто обмежуються банальними іграми та соціальними мережами, що
мало сприяє моральності та духовності сучасного підлітка).
Педагог, розуміючись на психології мислення та сприймання учнів підліткового віку даний вид роботи не нав’язувала, а запропонувала дітям попробувати себе, представляючи власні соціальні проекти духовно-морального спрямування. Спочатку бажаючих виявилося небагато, але їх кількість змінилася
після того, як першопроходцями був представлений власний проект, і вони з
неприхованими емоціями ділилися враженнями про пророблену роботу. Темою
першого проекту була проблема поширення ВІЛ-СНІДу.
Працюючи над проектом в учнів народжуються різні ідеї пошукової роботи.
Адже головною задачею школи є не дати учневі певний багаж знань, а навчити
вишукувати потрібну інформацію з будь-яких джерел. За цих умов змінюється і психологічна атмосфера дитини, відбувається вираження свого ставлення
до людей, переорієнтація навчальної діяльності на різноманітні види самостійної роботи — дослідницьку, пошукову, творчу.
Творчий проект — велика робота. Вдалий творчий проект, який з цікавістю
сприйнятий однокласниками і не тільки — велике досягнення, яке оцінюється
і високим балом. Але остаточним масовим залученням учнів до такого виду
діяльності була демонстрація власних відеореклам соціального спрямування
по місцевому телебаченню. Стався справжній «бум» подібних відеороликів
у нашій школі. Хтось робив власний проект, хтось, за бажанням, об’єднувався
в групи. Технічно мені прийшлося детально працювати з першопрохідцями,
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а далі — діти вчили один одного, і робили це з задоволенням. Умова була
одна: це соціальний проект, ми пропагуємо моральність та духовність.
Робота над проектом довготривалий процес, та діти, відчувши свою
причетність до інформаційного виховання великої аудиторії через екран
телевізора, ставилися до роботи дуже відповідально.
Головне, працюючи над методом проектів, вдалося створити виховуючі ситуації, які формували в учнів мотиви позитивної моральної власної поведінки. І чим привабливіша, складніша, проблемніша була ситуація для учня, тим більше зусиль він затрачав на її аналіз, тим кращим
був результат.
Спрацьовував принцип: виховуючись сам — виховуй інших.
Результатом роботи старшокласників стали створені ролики соціальної реклами, які транслювалися на місцевому телеканалі «ТБ Прилуки»:
«Профілактика ВІЛ-СНІДу», «1 грудня — Всесвітній день боротьби
з снідом», «Обирай здоровий спосіб життя!», «Новий рік», «Дитячий
будинок»; відеоролики «Забруднення води», «Екологічні проблеми м.
Прилук», «Соціальні проблеми підлітків», «Шкідливі звички», «ВІЛСНІД», «Святопокровська церква с. Антонівка». Педагог відмічає, що,
звичайно, метод проектів не повинен витісняти класно-урочну систему,
проте він є важливим компонентом освіти, що робить навчання цікавим
та продуктивнішим.
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