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ПЕРЕДМОВА
Професійна орієнтація у системі педагогічної освіти — це широка ком-

плексна проблема, ефективне вирішення якої необхідно починати ще на рівні 
загальноосвітньої школи спеціально підготовленими фахівцями. Практика 
профорієнтаційної роботи свідчить, що правильно вибрана спеціальність, 
робота за покликанням — це джерело натхнення і радості людини та макси-
мальна користь для суспільства. Професійна орієнтація має бути органічною 
складовою навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Проте, сьо-
годні вона майже не здійснюється, а якщо і здійснюється, то фрагментарно 
та епізодично. Як результат, професійні уподобання випускників шкіл дуже 
часто не співпадають з їхніми індивідуально-психологічними особливостями 
та вимогами професії.

Підготовка педагогічних працівників (учителів, соціальних педагогів, 
практичних психологів) — складний, багатогранний процес, який не обме-
жується набуттям знань, умінь і навичок, а й передбачає розвиток особисто-
сті, яка любить свою справу і творчо до неї ставиться. Необхідно зазначити, 
що сучасне суспільство значно підвищило вимоги до змісту праці вчителя, 
до його індивідуальних та особистісних якостей. Також проблемою сьогоден-
ня є гостра нестача педагогічних працівників у школах. Це можна пояснити 
не тільки низькою заробітною платнею, а й слабкою профорієнтаційною ро-
ботою у системі освіти як на рівні загальної, так і вищої освіти.

Отже, значущість зазначеної проблеми у наш час надзвичайно зросла. 
Проте, залишається ще багато невирішених питань. У їх розв’язанні важливу 
роль відіграє як загальноосвітня школа, так і професійна, яка має дати майбу-
тньому фахівцю таку професійну підготовку, щоб молодий спеціаліст був би 
практично і психологічно готовий одразу ж включитися у професійну діяль-
ність. Таким чином, формування і виховання висококваліфікованого педагога 
— це актуальне завдання нинішнього дня. Підготовка такого фахівця має від-
буватися насамперед у напряму свідомого професійного самовизначення, що 
відбувається у системі професійної орієнтації.

Професійна орієнтація у системі педагогічної освіти буде ефективною 
за умов визначення методологічних основ професійної орієнтації у системі 
неперервної педагогічної освіти; модернізації шляхів професійної орієнтації 
школярів на педагогічні спеціальності з урахуванням особливостей розвитку 
особистості у нових соціально-економічних умовах, індивідуально-психоло-
гічних та особистісних властивостей учнів та студентів, своєрідності студен-
тської молоді. Організація профорієнтаційного супроводу у системі непере-
рвної педагогічної освіти дозволяє гармонізувати особистісно-професійне 
становлення майбутніх педагогічних працівників, віднайти такі шляхи набут-
тя професії, які б визначали задоволеність особистості педагогічною працею, 
сприяли всебічному розвитку та самореалізації у професії, а також оптимізу-
вати підготовку фахівців, які відповідають вимогам реалій сучасного життя. 
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Розв’язання цих завдань безпосередньо залежить від рівня профорієнтацій-
ного забезпечення сучасної професійної педагогічної освіти.

Обсяг представленої монографії не дозволяє охопити всі питання зазна-
ченої проблеми. Авторський колектив прагнув зосередитися на найбільш ак-
туальних питаннях.

У монографії знайшли своє відображення багаторічний досвід профоріє-
нтації на різних етапах неперервної педагогічної освіти та результати дослі-
дження «Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти», 
виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
науковими співробітниками відділу профорієнтації і психології професійно-
го розвитку у 2011-2013 рр. Це дослідження було спрямоване на виявлення 
невикористаних резервів профорієнтаційної роботи з метою удосконалення 
теорії і практики організації педагогічної освіти. У змісті роботи висвітле-
но концепцію професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, розкрито 
психологічні основи інноваційних засобів профорієнтації в системі педа-
гогічної освіти та визначено особливості їх використання у відповідності 
до сучасних соціально-економічних реалій. Монографія містить добре систе-
матизовані психологічні, професіографічні та психодіагностичні відомості, 
що необхідні для проведення успішної профорієнтаційної роботи. Цікавими 
і, безперечно, актуальними напрямами дослідження, є визначення психоло-
гічних умов організації профорієнтаційного простору як чинника самороз-
витку суб’єктів педагогічної діяльності, вивчення психологічних основ роз-
витку психологічної готовності учнівської молоді до професійного навчання 
за педагогічним фахом, а також мотиваційної готовності майбутніх педагогів 
до профорієнтаційної роботи, особливостей їхнього ознайомлення зі змістом 
та оволодіння засобами проведення профорієнтації, відстеження динаміки їх 
професійного самоставлення упродовж навчання. Окрім цього, розглянуто 
проблеми психологічної готовності педагогічних працівників професійно-
технічних навчальних закладів до профорієнтаційної роботи, а також висвіт-
лено питання психологічної допомоги педагогічним працівникам в ситуації 
безробіття.

Представлені у монографії матеріали підпорядковані меті створення умов 
для ефективного особистісно-професійного становлення особистості майбут-
нього педагога як суб’єкта життєдіяльності та професійної діяльності, здат-
ного до самозмінювання та творчої професійної самореалізації.

Автори колективної монографії будуть вдячні за всі зауваження та по-
бажання.

Колектив авторів
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Розділ І. КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

У змісті концепції окреслено коло проблемних питань, на розв’язання яких 
була спрямована науково-дослідна робота (2011-2013 рр.) співробітників відділу 
профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної осві-
ти і освіти дорослих НАПН України, висвітлено шляхи їх вирішення; обґрунтова-
но концептуальні основи — підходи, принципи та методи, на яких вибудовується 
методологія психології професійної орієнтації в системі педагогічної освіти та 
відбувається її розвиток як наукової галузі.

1.1. Проблема, на розв’язання якої спрямована концепція 
професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, 
аналіз причин її виникнення та шляхи вирішення

Протягом останнього десятиріччя в суспільстві відбувається трансфор-
мація соціально-економічних відносин. Змінюється система цінностей, пріо-
ритетів, зростає значущість особистості та її ставлення до праці. У цьому 
контексті розробка концепції зумовлена необхідністю пошуку нових підходів 
до професійної орієнтації в системі педагогічної освіти. Сучасні соціально-
економічні умови вимагають від особистості уміння самостійно, усвідомлено 
приймати рішення щодо професійного визначення, вибору шляхів отримання 
освіти та підготовки до професійної діяльності, нести за них відповідальність. 
Завдання розвитку цих якостей покладається більшою мірою на систему педа-
гогічної освіти, що, у свою чергу, передбачає психологічну готовність педаго-
гічних працівників до профорієнтаційної діяльності та вимагає впровадження 
в систему педагогічної освіти інноваційних профорієнтаційних засобів, роз-
роблених на засадах сучасної психології, враховуючи потреби, інтереси, мо-
тиви як окремої особистості, так і вимоги суспільства. На жаль, професійна 
орієнтація обмежена рамками загальноосвітніх навчальних закладів, оскільки 
вважається, що тільки перед випускниками шкіл постає проблема професій-
ного визначення та питання вибору шляху підготовки до майбутньої професії. 
Але для молодих людей, що вступили до вищого навчального закладу пробле-
ма вибору професії не вирішується остаточно. Частина з них розчаровується 
у правильності власного вибору вже на першому році навчання, інші — на по-
чатку самостійної професійної діяльності чи після декількох років праці. Де-
яка частина молоді після закінчення професійної підготовки не може знайти 
роботу за отриманою професією і поповнює ряди безробітних. Тому проблема 
професійної орієнтації, зокрема проблема вибору професії та отримання не-
обхідної підготовки до неї є актуальною протягом життя людини. У цьому 
контексті постає цілком закономірне питання щодо чинників, що зумовлюють 
професійне визначення особистості, її впевненість у правильності професій-
ного вибору та власних професійних можливостях.

Отже, необхідність розроблення концепції професійної орієнтації в системі 
педагогічної освіти зумовлена тим, що попри значні теоретичні та практичні 
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здобутки психологічної й педагогічної наук у розробці проблем профорієнтації 
до цього часу не створено ефективної системи професійної орієнтації учнівської 
молоді у неперервній педагогічній освіті. У зв’язку з цим виникає необхідність 
пошуку нових підходів до професійної орієнтації, методологічні та теоретичні 
основи якої необхідно вибудовувати на досвіді класичної, культурної та практи-
чної психології особистості й удосконалення наукового і науково-методичного 
забезпечення професійної орієнтації в системі педагогічної освіти.

Професійну орієнтацію є доцільним розглядати як інтегральну систему 
діяльностей (інформаційно-професіографічної, діагностико-прогностичної, 
професійно-консультативної), успішне здійснення яких вимагає від педаго-
гічного працівника відповідної професійно-психологічної компетентності та 
психологічної готовності до профорієнтаційної діяльності з людиною на рі-
зних етапах її професійного визначення. На жаль, педагогічні працівники 
не підготовлені до цього, а також регламентованість та консервативність форм 
і змісту педагогічної діяльності не дозволяє їм у повному обсязі здійснювати 
цілісну системну профорієнтаційну роботу, спрямовану на рефлексію профе-
сійних інтересів учнівської молоді, її підготовку до прийняття самостійного, 
усвідомленого, відповідального рішення про вибір професії, до проектування 
освітньо-професійного шляху та можливих змін у його реалізації. Як знайти 
час та місце для професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, що 
буде більш оптимальним та ефективним: підготовити відповідних фахівців 
— профорієнтологів, чи перенавчити вже підготовлених педагогічних пра-
цівників — це питання для подальшого обговорення у контексті вирішення 
глобальних проблем професійної орієнтації в сучасній педагогічній освіті та-
ких, як її неактуальність, малоефективність, застарілість, обмеженість, зне-
цінення ідеї цілісного розуміння особистості.

Концептуальні основи психології професійної орієнтації в системі педаго-
гічної освіти складають підходи, принципи, предмет, мету та методи, на яких 
вибудовується методологія психології професійної орієнтації в системі педаго-
гічної освіти та відбувається її розвиток як наукової галузі. Ці основи склада-
ють аксіологічний, культурологічний та персонологічний підходи; принципи 
цінності педагогічної освіти та цінності особистості педагогічного працівни-
ка; принципи відповідності професійної орієнтації педагогічній, психологічній 
та інноваційній культурі; принципи персоналізації та універсалізації суб’єк-
тів профорієнтації. Психологічні явища та умови процесу орієнтації люди-
ни на педагогічну професію складають предмет вивчення психології профе-
сійної орієнтації в системі педагогічної освіти, мета якої полягає у вивченні 
цих психологічних явищ, процесів, умов на основі цілісного, багатогранного 
осмислення особистості як активного суб’єкта професійного самовизначення, 
професійного становлення, професійної самореалізації та професійного роз-
витку в сфері педагогічної праці. Провідними методами реалізації цієї мети є 
професіографія як засіб психологічного дослідження педагогічної професії та 
психодіагностика як засіб психологічного дослідження особистості.
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Психологічні засади профорієнтаційної діяльності складають принци-
пи психологічного дослідження педагогічної професії, психологічні вимоги 
до організації та здійснення профорієнтаційної діяльності. Психологічне до-
слідження педагогічної професії передбачає дотримання принципів комплек-
сності (виробнича характеристика педагогічної професії та її спеціальностей: 
економічне значення, соціологічна, соціально-психологічна, педагогічна, са-
нітарно-гігієнічна характеристика та психограма), цілеспрямованості (про-
фесійна консультація, професійний добір та відбір у системі педагогічної 
освіти), надійності (вимоги педагогічної професії до емоційної стабільності 
та стійкості особистості), диференціації (специфіка різних спеціальностей, 
що входять до складу педагогічної професії), типізації (об’єднання спеціаль-
ностей педагогічної професії в групи за подібністю вимог до психологічної 
структури особистості педагогічного працівника), перспективності та реа-
льності (тенденції розвитку та змін у психологічній структурі педагогічної 
професії). Оптимальна організація та успішне здійснення профорієнтаційної 
діяльності зумовлюється реалізацією таких психологічних вимог, як: усвідо-
мленість професійного самовизначення особистості, активність та інновацій-
ність особистості, розвиток суб’єктів профорієнтаційної діяльності.

Найбільш проблемними зонами в сучасній системі педагогічної освіти ви-
знано неактуальність профорієнтаційної діяльності для педагогічних працівни-
ків, невідповідність форм та методів професійної орієнтації сучасним умовам 
інноваційного розвитку, їх малоефективність, знецінення ідеї цілісного розу-
міння особистості. Провідними тенденціями покращення стану професійної 
орієнтації в системі педагогічної освіти є процеси її аксіологізації (визначен-
ня складу й ієрархії цінностей профорієнтаційної діяльності) та інноватизації 
(створення інноваційного середовища, розвитку інноваційної культури). Під-
вищення цінності профорієнтаційної діяльності для педагогічних працівників, 
розвиток у них готовності до використання інноваційних профорієнтаційних 
засобів, забезпечення якості підготовки педагогічних працівників, здатних 
здійснювати подальші інновації в процесі власної професійної діяльності, ста-
ють пріоритетними завданнями у контексті розвитку зазначених тенденцій.

1.2. Мета та вихідні положення концепції професійної 
орієнтації в системі педагогічної освіти

Метою концепції професійної орієнтації в системі педагогічної освіти є 
забезпечення розвитку професійної орієнтації в системі педагогічної освіти.

В основу концепції професійної орієнтації в системі педагогічної освіти 
покладено такі засадничі положення:

1. Особистість — цілісна культурно-історична система різнобічних та 
багатоаспектних психічних утворень.

2. Професійна орієнтація — інтегральна система інформаційно-професі-
ографічної, діагностико-прогностичної, професійно-консультативної 
діяльностей.
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3. Психологічна готовність педагогічних працівників до профорієнта-
ційної діяльності та активність особистості, на яку спрямована ця 
профорієнтаційна діяльність є необхідними умовами ефективної про-
фесійної орієнтації в системі педагогічної освіти.

4. Психологічна готовність педагогічного працівника до профорієн-
таційної діяльності — складне психічне утворення особистості, що 
виникає, формується та розвивається у ході здійснення соціально-пе-
дагогічних форм профорієнтаційної діяльності, та в своєму розвитку 
передбачає послідовний перехід її якісних станів від елементарних 
до досконалих.

5. Активна позиція особистості на різних етапах її професійного визна-
чення зумовлює самостійність, усвідомленість, відповідальність рі-
шень щодо вибору професії, проектування і реалізацію освітньо-про-
фесійного шляху, впевненість у власних професійних можливостях.

У змісті концепції визначено теоретико-методологічні, науково-методич-
ні та практично-прикладні засади професійної орієнтації в системі педагогіч-
ної освіти. Теоретико-методологічні засади складають принципи подвійності 
професійної самосвідомості, надситуативної активності, персоналізації та 
універсалізації суб’єктів профорієнтації як вихідні положення персонологі-
чного підходу. Персонологічний підхід є невід’ємною складовою загального 
науково-методологічного забезпечення процесу професійної орієнтації в си-
стемі педагогічної освіти, що ґрунтується на психологічних закономірностях 
професійної орієнтації особистості та цілісному осмисленні особистісних 
характеристик, що забезпечують активність особистості в її професійному 
самовизначенні, соціально-професійній адаптації, професійному становлен-
ні та професійному розвитку.

Психологічними закономірностями професійної орієнтації в системі пе-
дагогічної освіти є такі, як: соціокультурна зумовленість завдань, місія та 
мета професійної орієнтації в системі педагогічної освіти; зумовленість ефе-
ктивності професійної орієнтації в системі педагогічної освіти психологіч-
ною готовністю, профорієнтаційними компетенціями, інноваційною культу-
рою педагогічних працівників; прямопропорційна залежність усвідомленого 
професійного визначення особистості та її активності; прямопропорційна 
залежність усвідомленого професійного визначення особистості та її пер-
соналізації. При цьому активність суб’єктів профорієнтаційної діяльності, 
психологічна готовність педагогічних працівників до профорієнтаційної ді-
яльності, сформованість профорієнтаційних компетенцій педагогічних пра-
цівників визнані критеріями успішності профорієнтаційної діяльності в сис-
темі педагогічної освіти. Психологічна готовність педагогічного працівника 
до профорієнтаційної діяльності — складне психічне утворення особистості, 
що виникає, формується та розвивається у ході здійснення соціально-педа-
гогічних форм профорієнтаційної діяльності, та в своєму розвитку передба-
чає послідовний перехід її якісних станів від елементарних до досконалих. 
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Активна позиція особистості на різних етапах її професійного визначення 
зумовлює самостійність, усвідомленість, відповідальність рішень щодо ви-
бору професії, проектування і реалізацію освітньо-професійного шляху, впе-
вненість у власних професійних можливостях.

Науково-методичні засади складають науково обґрунтовані психологі-
чні умови та моделі професійної орієнтації в системі педагогічної освіти. 
Психологічними умовами здійснення професійної орієнтації є: забезпечення 
суб’єктів професійної орієнтації професіографічним та психодіагностичним 
матеріалом; сприяння розвитку психологічної готовності педагогічних пра-
цівників до профорієнтаційної діяльності та їх здатності до використання 
інноваційних засобів профорієнтації; створення організованого профорі-
єнтаційного простору з метою допомоги учнівській молоді в проектуванні 
власного освітньо-професійного шляху та формування в них психологічної 
готовності до навчання у вищих педагогічних навчальних закладах; забезпе-
чення розвитку професійного самоставлення майбутніх педагогів протягом 
навчання в вищому педагогічному навчальному закладі; сприяння професій-
ному становленню та успішній соціально-психологічній адаптації педагогіч-
них працівників у професійній діяльності; надання психологічної допомоги 
безробітним педагогічним працівникам.

Психологічні моделі особистості інноваційного педагога; психологічна 
готовність особистості до навчання за педагогічним фахом; професійне само-
ставлення майбутніх педагогів; мотиваційна готовність майбутніх педагогів 
до профорієнтаційної роботи; психологічна готовність педагогічних праців-
ників до профорієнтаційної діяльності, психологічна допомога безробітним 
педагогічним працівникам — покладені в основу створення ефективної сис-
теми професійної орієнтації учнівської молоді в системі педагогічної освіти.

Практично-прикладні засади складає методичне забезпечення ефективної 
профорієнтаційної діяльності:

у вищих педагогічних, професійно-педагогічних навчальних закладах 
І-ІV рівнів акредитації та інститутах післядипломної педагогічної 
освіти: а) професіограми професій педагогічного спрямування; б) ком-
плекс психодіагностичних методик для професіографічного дослі-
дження; методика вивчення компонентів психологічної готовності 
абітурієнтів до професійного навчання за педагогічним фахом «СПГ», 
анкета для виявлення профілю професійного самоставлення особи-
стості; комплекс психодіагностичних методик для визначення моти-
ваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної робо-
ти; методика визначення конфігурації мотиваційних ліній поведінки 
особистості майбутнього вчителя при здійсненні профорієнтаційної 
роботи; комплекс психодіагностичних методик визначення готовно-
сті педагогічних працівників до профорієнтаційної роботи; методика 
самооцінки фахової інноваційної культури педагогічних працівників 
«СФІКП»; в) технології розвитку фахової інноваційної культури пе-

–
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дагогічних працівників; програма розвитку мотиваційної готовності 
майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи; г) методичні ре-
комендації щодо удосконалення професіографічного і психодіагнос-
тичного забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти; 
методичні рекомендації щодо розвитку психологічної готовності 
до професійного навчання за педагогічним профілем;
у загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічних класах та уні-
верситетах майбутнього вчителя: низка тестів діагностики готовності 
учнів до вибору професії, виявлення їх спрямованості на саморозви-
ток, визначення характеристик специфіки прийняття рішень та стра-
тегій мислення; програми навчально-розвивальних курсів «Психоло-
гія командотворення, партнерської взаємодії та лідерства» (для 8-х 
класів), «Психологія саморозуміння та професійного самовизначен-
ня»(для 9-х класів), «Розвиток навичок роботи з інформацією та пла-
нування кар’єри» (для 10-х класів); програма факультативних занять 
«Психологія життєвого і професійного успіху» (для 11-х класів);
у центрах зайнятості: профорієнтаційні технології психологічної до-
помоги безробітним педагогічним працівникам.

Реалізація розроблених методичних засобів профорієнтації в системі 
педагогічної освіти забезпечується методами інституалізації, презентації, 
безпосереднього використання, розповсюдження та традиціоналізації проф-
орієнтаційних інновацій, складання індивідуальних портфоліо особистості, 
створення когнітивних карт — схематизації професійного самовизначення 
особистості.

Таким чином, концепція професійної орієнтації в системі педагогічної 
освіти є цілісним парадигмального рівня конструктом, спроможним карди-
нально змінити сучасний стан професійного самовизначення молодого поко-
ління. Інноваційність цієї концепції полягає у визнанні цінності особистості, 
зокрема інноваційної особистості, у розвитку якої провідна роль належить 
професійній орієнтації. Оскільки саме професійна орієнтація покликана 
здійснювати прогностично-розвивальну функцію педагогічної освіти.

Висновки до розділу І
Концепція професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, що ґрун-

тується на культурно-історичній методології, є результатом аналізу сучасно-
го стану професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, визначення її 
актуальних проблем та провідних тенденцій, а також використання досвіду 
класичної, культурної та практичної психології особистості у вирішенні цих 
проблем.

Як науково обґрунтований, цілісний конструкт концепція професійної 
орієнтації в системі педагогічної освіти спрямована на визначення сутності, 
ролі та місця профорієнтації у сучасній системі педагогічної освіти, висвіт-
лення нагальних проблем щодо продуктивної реалізації профорієнтаційної 
роботи у практичній діяльності освітніх закладів.

–

–
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Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ

Сучасний етап суспільного розвитку характеризується стрімким розгортан-
ням інноваційного перетворення та розвитку освіти. Рівень інноваційної культу-
ри сучасного суспільства формується, відтворюється та транслюється, найбі-
льшою мірою, саме педагогічними працівниками. Тому важливим є розуміння та 
усвідомлення ідеї про те, що необхідною складовою профорієнтації в системі 
педагогічної освіти є розвиток інноваційної культури педагогічних працівників. 
Володіння інноваційною культурою забезпечує професійний та особистісний роз-
виток педагогічних працівників, їх здатність створювати та передавати осві-
тні цінності.

2.1. Інноваційні засоби профорієнтації 
в педагогічній освіті

Протягом усієї історії людства зміна поколінь знарядь праці відбувалася 
одночасно зі зміною поколінь безпосередніх їх виробників — людей. Техніка 
змінювалася навіть повільніше. У первісному суспільстві перехід, наприклад, 
від примітивного знаряддя до кам’яних виробів відбувався протягом життя 
сотень поколінь людей (тривалість людського покоління, що вимірюється ін-
тервалом у роках між середнім віком батьків і їх дітей, як вважається у де-
мографії, дорівнює приблизно 30-ти рокам). У ремісному виробництві серед-
ньовічної Європи, не дивлячись на прискорення технічного прогресу, вироби 
та інструменти передавалися у спадок із покоління в покоління без помітних 
удосконалень. Тільки після промислової революції ХVIII ст. темпи зміни 
поколінь техніки стали порівнюваними зі зміною демографічних поколінь. 
Навіть у кінці ХІХ — першій половині ХХ ст. середній вік техніки перевищу-
вав тривалість трудової активності робітника. Науково-технічна революція, 
а потім інформатизація та глобалізація світу внесли у процес оновлення ма-
теріально-речового і суб’єктно-особистісного компонентів виробничої сили 
безпрецедентну інверсію. Темпи зміни нових поколінь техніки стали стрімко 
випереджати темпи зміни поколінь робітників. Тепер, вже протягом життя 
одного покоління людей відбувається зміна декількох поколінь інформацій-
но-технічних засобів. Відповідно змінилися і практичні завдання, і критерії 
освіти. Соціальні зміни настільки швидкі, що не викликає сумнівів, що су-
часним дітям і молоді прийдеться жити у світі, який істотно відрізняється від 
того, у якому живуть їх батьки, вихователі та педагоги. Тому і якість освіти 
необхідно оцінювати не стільки за тим, як вдалося педагогічним працівни-
кам передати молоді свої знання та уміння, скільки за тим, чи змогли вони 
підготувати її самостійно діяти й приймати рішення в умовах, яких не було і 
не могло бути у житті батьківського покоління. Для того, щоб жити та бути 
успішним у сучасному дуже мобільному та динамічному світі, людина пови-
нна бути інноваційною особистістю й володіти двома протилежно спрямова-
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ними рядами особистісних якостей. По-перше, це сформований світогляд як 
особистісне ядро, стійкі соціальні та моральні уявлення, цінності традицій-
ної та інноваційної культури, по-друге — висока психологічна мобільність, 
гнучкість, інноваційний інтелект, здатність засвоювати та переробляти нову 
інформацію, створювати нове, впроваджувати його у практичну діяльність. 
Все це актуалізує проблему дослідження психологічних основ розвитку ін-
новаційної культури особистості та використання інноваційних профорієн-
таційних засобів в системі педагогічної освіти. У відповідності до цього ви-
никає необхідність розгляду феномену інноваційної культури як своєрідного 
ресурсу розвитку особистості педагогічного працівника, як засобу професій-
ної орієнтації молоді на професії педагогічного спрямування.

Проблема розвитку інноваційної культури особистості має розгалужені 
філософські, психологічні, педагогічні, соціологічні, економічні, культу-
рологічні та інші виміри. Витоки виникнення теорії інновацій знаходяться 
у концептуальних розробках М. Вебера, Й. Гердера, Е. Фромма, О. Шпенг-
лера та ін. У працях таких провідних дослідників ХХ століття, як Д. Белл, 
Дж. Бернхейм, І. Валерстайн, Дж. Гелбрейт, П. Дракер, М. Кастельс, Д. Ме-
доуз, Т. Парсонз, А. Печеї, П. Сорокін, Е. Тоффлер відображені зміни, що 
відбуваються у світі внаслідок виникнення теорії інновацій і розширення 
масштабів інноваційної діяльності. Визначення циклів інновацій (Н. Конд-
ратьєв, Й. Шумпетер) стало значним здобутком у розвитку теорії інновацій 
та сприяло активізації процесів виробництва у 20-х роках ХХ сторіччя. З 
30-х років у макроекономіці з’являються поняття інноваційної політики, ін-
новаційного процесу та багато інших, що свідчить про початок формування 
поняттєво-категоріального апарату інноватики, її виокремлення як спеціалі-
зованої галузі знання — науки про нововведення. Наукові праці І. Ансоффа, 
М. Барера, В. Брауна, К. Оппенлендера, К. Певітта, Е. Роджерса, У. Ролкера, 
Б. Санто, Б. Твісса, Р. Уотермана, М. Хучек відображають процес розвитку і 
формування інноватики, яка у 60-х роках набуває статусу міждисциплінарної 
сфери на зламі філософії, економіки, теорії управління, культурології, а піз-
ніше — педагогіки та психології.

Обґрунтуванню закономірностей функціонування та розвитку іннова-
ційних процесів у педагогічних системах, визначенню структури змісту 
та результатів інноваційної діяльності присвячені праці К. Ангеловські, 
Л. Буркової, Л. Даниленко, Л. Захарової М. Кларина, Н. Клокар, О. Козлової, 
Ю. Максимова, В. Паламарчук, І. Підласого, Л. Подимової, М. Поташника, 
В. Сластьоніна, О. Хомерики, Н. Юсуфбекової та ін. Дослідники надають різ-
ного значення тим чи іншим компонентам у структурі інноваційної педагогі-
чної діяльності, але не вирішують проблеми розвитку культури використання 
інноваційних профорієнтаційних засобів у системі педагогічної освіти.

Серед інноваційних засобів профорієнтації в системі педагогічної освіти 
— різноманітних нововведень психологічного супроводу, що впроваджують-
ся в процес професійної орієнтації молоді на професії педагогічного спря-
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мування, нами визначаються інформаційні, діагностико-консультативні та 
формувальні засоби.

Інформаційні — інноваційні засоби, що впроваджуються з метою органі-
зованого інформування молоді про роль та перспективи професій педагогіч-
ного спрямування, про зміст професійної діяльності педагогічних працівни-
ків, шляхи педагогічної освіти, а також про вимоги, які висуває педагогічна 
професія до людини, її особистісних якостей та здібностей, що сприяють 
ефективному виконанню завдань педагогічної діяльності. Ефективність пе-
дагогічної діяльності зумовлюється когнітивними чинниками, які виявля-
ються у своєрідності сприйняття, опрацювання і відтворення інформації та 
зумовлюють відмінності у рівнях розвитку здібностей людини до професії 
педагогічного спрямування; ціннісно-орієнтаційними чинниками, які вияв-
ляються у цінностях, мотивації, оцінці й самооцінці особистості; емоцій-
но-вольовими та комунікативними чинниками, що зумовлюють розвиток і 
особливості вияву особистісних якостей та властивостей, емоційно-вольових 
характеристик тощо.

Діагностико-консультативні — інноваційні засоби професійної психодіа-
гностики та консультації, що впроваджуються для забезпечення процесу ви-
вчення психологічних характеристик особистості, її здібностей до професій-
ної діяльності педагогічного працівника, від яких значною мірою залежить 
ефективність педагогічної праці. Інтелектуальні, емоційно-вольові особли-
вості, комунікативні властивості та особливості міжособистісної взаємодії 
особистості виявляються, формуються і розвиваються у процесі діяльності, 
фіксуються у формі внутрішньоособистісних утворень і характеризують мо-
жливості особистості як фахівця.

Формувальні — інноваційні засоби розвитку професійно-важливих 
для педагогічної праці якостей особистості, що впроваджуються в процес 
професійної підготовки педагогічних працівників. Професійна підготовка 
особистості до педагогічної діяльності орієнтується на оволодіння майбут-
німи педагогами відповідними методами і прийомами її здійснення, опану-
вання системою правил і процедур виконання різних завдань професійної 
діяльності педагога. В основі становлення готовності особистості до педаго-
гічної діяльності полягає формування низки професійно-важливих якостей 
особистості педагогічного працівника. Мова йде про особистісну готовність 
педагогічних працівників до професійної діяльності.

Особистісна готовність є, певною мірою, результатом формування спря-
мованості особистості на професію педагога та передбачає розвиток таких 
якостей, як активність, відповідальність, витримка, вміння спілкуватися з 
людьми, гуманізм, гнучкість поведінки, загальний рівень культури, здатність 
до адекватної самооцінки, навчаємість, особистісна зрілість, порядність, 
професійна зацікавленість, самообладання, самостійність, самокритичність, 
терпимість до думки інших, цілеспрямованість, а також наявність мотивації 
успіху, прагнення до самоактуалізації.
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Психологічні засади розробки вищезазначених інноваційних профоріє-
нтаційних засобів ґрунтуються на комплексі методів вивчення професійної 
діяльності педагогічних працівників, у тому числі: методи збору емпіричних 
даних — вивчення документації, спостереження, опитування, вивчення про-
дуктів педагогічної діяльності; методи аналізу — метод експертної оцінки, 
метод якісного аналізу емпіричних даних, методи статистичного аналізу; ме-
тоди психологічної інтерпретації — структурно-системний та функціональ-
но-структурний аналізи.

Таким чином, інноваційна технологія профорієнтації в системі педагогі-
чної освіти включає психологічний супровід профорієнтації школярів і до-
помоги у виборі професії педагогічного профілю учнями загальноосвітніх 
шкіл; допомогу в роботі приймальних комісій з профорієнтації абітурієнтів 
на професію педагога та у виборі спеціалізації в межах вищих педагогіч-
них навчальних закладів; психологічний супровід профорієнтаційної робо-
ти зі студентами, випускниками вищих педагогічних навчальних закладів 
та роботи з роботодавцями. За своїм призначенням інноваційна технологія 
профорієнтації на професію педагога — це психодіагностичний комплекс, 
спрямований на визначення професійної схильності учнів, випускників за-
гальноосвітніх шкіл, студентів та професійної відповідності випускників 
педагогічних вузів, на формування в молоді установки на активний вибір і 
прийняття самостійного рішення щодо майбутньої педагогічної професії, мо-
тивації на подальший професійний розвиток.

У такий спосіб, профорієнтація в системі педагогічної освіти розуміється 
нами як система інноваційних засобів з активізації професійного самовизна-
чення особистості, формування здатності людини до самостійного прийн-
яття рішення щодо вибору професії педагога, що зумовлюють ефективність 
подальшої професійної підготовки та здобуття молоддю спеціальностей пе-
дагогічної професії.

Професія педагога та педагогічна діяльність становлять для особистості 
своєрідний професійний простір, в якому реалізуються та удосконалюються 
її здібності до педагогічної діяльності, формується, усвідомлюється та здій-
снюється система професійних ідеалів, цінностей та установок [13]. Тобто 
педагогічна діяльність виступає засобом самореалізації педагогічного пра-
цівника як особистості. Тому важливим у профорієнтації молоді на професію 
педагога є формування системи професійних педагогічних цінностей, спря-
мованості на інноваційну педагогічну діяльність та розвиток інноваційної 
культури педагога в процесі професійної підготовки.

Психологічними умовами розвитку інноваційної культури є актуалізація 
потреби особистості в педагогічних інноваціях, її занурення в інноваційно-пе-
дагогічне середовище та залучення до активної групи інноваційних педагогів, 
що є референтною для особистості. Рушійними силами, чинниками розвитку 
інноваційної культури педагога виступають інноваційне педагогічне спілкуван-
ня та інноваційна педагогічна діяльність. Інноваційне педагогічне спілкування 
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включає обмін інноваційно-педагогічною інформацією, сприйняття традицій-
ним педагогічним працівником групи інноваційних педагогів (новатора, гене-
раторів, інституалізатора, інноватора, традиціоналізатора) та навпаки, інтерак-
тивну взаємодію між цими учасниками інноваційної педагогічної діяльності.

У психологічній структурі інноваційної педагогічної діяльності як діяль-
ності з впровадження та створення педагогічних новацій, нами визначені її 
види, інноваційні педагогічні ситуації та стани особистості педагога в змісті 
цих ситуацій [11]. Зміни, що відбуваються в структурі інноваційної педагогі-
чної діяльності, є результатом розгортання інноваційних педагогічних ситуа-
цій та їх послідовного перебігу. Ці зміни викликають необхідність змін якіс-
ного стану особистості педагога як розвитку його здібностей до інноваційної 
педагогічної діяльності.

Динаміка інноваційної діяльності зумовлює прояви динамічних аспектів 
особистісного розвитку педагогічних працівників. Так, дослідження І. Кона 
дозволяють визначити такі положення щодо розвитку особистості професі-
онала: існує певна міра постійності особистісних рис протягом життя, але 
вона не є абсолютною [16]. Залежно від умов життя і діяльності лінія розви-
тку особистості може змінитися; міра постійності та мінливості різних осо-
бистісних властивостей, а також різних типів особистості неоднакова; різним 
типам особистості відповідають різні типи розвитку.

В інноваційній діяльності оновлення особистості педагогічних працівни-
ків здійснюється особливо інтенсивно, бо вона вимагає постійного збагачен-
ня та розширення професійного досвіду в різних соціальних, економічних, 
правових, організаційних та технологічних умовах інноваційної педагогічної 
діяльності [31]. Змінення особистісних якостей, що відбувається при цьому, 
відтворює те, як здійснюється засвоєння інноваційної діяльності, як у свідо-
мості педагогічних працівників відбиваються та збагачуються цінності інно-
ваційної діяльності.

Засвоєння особистістю цінностей інноваційної культури відбувається че-
рез взаємодію з референтною групою інноваційних педагогічних працівників 
у процесі сумісної інноваційної педагогічної діяльності. Оволодіння особис-
тістю цінностями інноваційної культури супроводжується опосередкуванням 
психічних функцій, що необхідні для здійснення інноваційної педагогічної 
діяльності, значенням цих цінностей. Відбувається становлення інновацій-
ного інтелекту, що стає необхідною передумовою розвитку особистості ін-
новаційного педагогічного працівника. Будучи своєрідним інструментом, що 
забезпечує особливу техніку протікання розумових процесів, інноваційний 
інтелект особистості педагога служить змістовним джерелом використання 
та творення нових елементів педагогічної та інноваційної культури. Основ-
ними характеристиками особистісних змін є ступінь засвоєння та відтворен-
ня структури інноваційної педагогічної діяльності, усвідомлення педагогом 
себе самого інноватором. Динамічні аспекти особистісного розвитку відпо-
відають динаміці інноваційної діяльності. Таким чином, психологічна стру-
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ктура динаміки інноваційної діяльності включає постійну взаємодію між її 
суб’єктом та об’єктом, формування професійної свідомості — усвідомлення 
цінностей інноваційної діяльності та себе як носія й творця цих цінностей, 
які постійно збагачуються в процесі роботи. Важливе значення в такій вза-
ємодії мають розвивальні характеристики суб’єкта інноваційної діяльності, 
а також динаміка інноваційної діяльності та етапи психологічного оновлення 
особистості педагогічних працівників.

Враховуючи ці закономірності інноваційної педагогічної діяльності, мо-
жна створити цілісну систему професійної орієнтації та професійної підго-
товки майбутніх педагогічних працівників. Для забезпечення використання 
інноваційних засобів профорієнтації в системі педагогічної освіти є доціль-
ним створення на базі науково-дослідних інститутів, вищих педагогічних 
навчальних закладів кафедр чи відділів інноваційних профорієнтаційних 
технологій або відповідних центрів, де відбувалося б проведення семіна-
рів, конференцій, круглих столів з відповідної проблематики, здійснювалося 
наукове обґрунтування, розробка та впровадження нових методів, засобів і 
технологій профорієнтаційної діяльності, проводилася б консультативна та 
психодіагностична профорієнтаційна робота з учнівською молоддю в систе-
мі педагогічної освіти.

2.2. Особистість та інноваційна культура: 
логіко-психологічний аналіз

У III тисячолітті відмічається зростання цінності нового у сучасному 
світі. Винахідництво та інновації стають умовами оволодіння майбутнім 
людини й освіти. За своїм змістом, формами і методами освіта постійно 
змінюється у відповідності до розвитку суспільства, його технологізації та 
інформатизації. Найзначущою особливістю сучасної освіти є співіснування 
у її змісті інноваційного та традиційного. Їх співвідношення розкривається 
у діалектиці перетворення інновації в традицію. Традиція зберігає те, що іс-
нує, а інновація її змінює та руйнує стереотипи, зберігаючи окремі елементи 
традиційного, або їх сукупність. Суперечності між традиційним та іннова-
ційним виявляються в процесі взаємодії особистості та культури.

Визначення нами поняття фахової інноваційної культури педагогічних 
працівників ґрунтується на логіко-психологічному аналізі категорій особи-
стості та культури, уточненні змістового наповнення та співвідношення та-
ких понять, як «інноваційна особистість» та «інноваційна культура», а також 
на визначенні взаємозв’язку інноваційної культури особистості педагога з 
іншими видами культури (професійною, педагогічною, психологічною).

Особистість як особлива якість людини, що набувається нею в соціо-
культурному середовищі в процесі спільної діяльності та спілкування, роз-
глядається в руслі суспільних наук. У змісті гуманістичних, філософських і 
психологічних концепцій особистість — це людина як цінність, заради якої 
здійснюється розвиток суспільства.
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Так, В. Рибалка, в розробленій ним культурно-психологічній концепції 
особистості, визначив поняття особистості через його зіставлення з катего-
ріями «людина», «особа», «суб’єкт», «розвиток», «культура». Трактуючи це 
поняття, вчений зауважує на тому, що «особистість — це людина, особа із 
соціально, культурно та індивідуально, антропологічно зумовленою систе-
мою вищих психічних властивостей, що визначається залученістю людини 
до оволодіння та створення суспільних, культурних, історичних, вітальних, 
власне особистісних цінностей. Ця система виявляється та формується в про-
цесі свідомої, прогресивної, продуктивної, культурної, предметної діяльності, 
міжособистісного спілкування та життєдіяльності. Особистість опосередко-
вує та визначає творчий рівень взаємозв’язків особи із культурним, суспі-
льним та природним середовищем. У філософсько-психологічному аспекті 
особистість — це об’єкт і суб’єкт соціального, культурного, історичного 
процесу власного життя. У психологічно-аксіологічному плані особистість є 
найвищою цінністю суспільства, джерелом створення інших — матеріальних 
і духовних, природних і суспільних цінностей» [27; 24; 25].

Критичне осмислення наукових поглядів та уявлень про особистість та-
ких вітчизняних психологів, як В. Бехтерєв, О. Лазурський, Л. Виготський, 
В. Вернадський, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Л. Божович, Г. Костюк, В. Мо-
ляко, В. Рибалка, В. Моргун та ін., привело нас до висновку, що інтегральною 
характеристикою особистості є її здатність до активного впливу на культуру, 
який, водночас, спрямовано як на зміну соціокультурних умов, так і на само-
змінення, а не здатність до адаптивної самозміни, коли особистість вимуше-
на пристосовуватися до динамізму соціокультурного життя.

Відповідно до культурно-історичної теорії детермінація розвитку особис-
тості полягає в тому, що соціокультурне середовище є джерелом, яке живить 
розвиток особистості. При цьому культура не є чинником, що безпосеред-
ньо визначає особистість як таку, а є умовою здійснення діяльності людини. 
Культура несе ті суспільні норми, цінності, ролі, церемонії, знаряддя, системи 
символів та знаків, з якими стикається індивід. Рушійною силою розвитку 
особистості виступають спільна діяльність і спілкування, за допомогою яких 
здійснюється рух особистості в світі людей, залучення її до культури. Взаємо-
відношення між індивідом як результатом антропогенезу, особистістю, яка за-
своїла суспільно-історичний досвід, і індивідуальністю, яка перетворює світ, 
полягають в тому, що індивідом народжується та є кожна людина, особистістю 
вона стає на основі її залучення до культурно-історичного досвіду в процесі 
спільної діяльності та спілкування, в ході яких виявляється індивідуальність 
особистості та відстоюється нею в соціокультурному середовищі.

Слово «культура» (від лат. culturе — догляд, обробіток, виховання) увійш-
ло у побутовий рівень наукового знання ще з античних часів. Спочатку воно 
стосувалося тільки обробітку землі, бо землеробство було необхідною умо-
вою життя людини. З часом розвиток суспільства призвів до того, що значен-
ня поняття «культура» розширилося, воно вже охоплювало не тільки обро-
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біток землі, а ще й виховання, освіту та релігію, адже природа і людина того 
часу становили єдине ціле, а людина постійно зверталася до Бога.

Вже пізніше в період ХІХ-ХХ ст., коли відбувалося виокремлення нау-
кових напрямків, їх представники досліджували притаманну культурі спе-
цифіку в різних галузях наук. Окремі опосередковані спроби розтлумачити 
поняття культури робили Ф. Ніцше, А. Шпленгер, В. Розанов, М. Бердяєв, 
Ф. Достоєвський, І. Франко, П. Флоренський. Але їхні погляди сформували-
ся переважно на засадах філософської науки та художньо-образного осмис-
ленні культури в мистецьких творах.

До осмислення ролі культури зверталися й представники психологічної 
науки. Наприклад, ще В. Вундт наголошував на тому, що психологія як наука 
має можливості досліджувати не тільки психіку, але й механізми формування 
культури, її вплив на психіку та розвиток. Але цю думку дослідники обійшли 
увагою, бо експериментальна психологія того часу не передбачала вивчення 
культури як складової психіки і використовувала специфічні методи дослі-
дження, які не могли дати пояснення тому, як відбувається процес проник-
нення культури в психіку.

Із появою нового наукового способу пізнання світу з притаманними йому 
методами досліджень, мовою понять і категорій з’являються нові погляди 
на культуру і можливості її вивчення. Дослідники починають висувати ідеї 
про особливості взаємодії культури та психіки, пов’язуючи культуру з жит-
тєдіяльністю людини.

Сучасна наукова література містить значну кількість визначень поняття 
«культура». Серед них є визначення про те, що культура: це сума всіх видів 
діяльності, звичаїв, вірувань; соціальна спадщина суспільства; правила, що 
організують певний образ життя; спосіб пристосування суспільства до при-
родного середовища й економічних потреб; продукт діяльності людей; спосіб 
передачі (позабіологічне наслідування), тобто формування культури у проце-
сі навчання і виховання; сукупність дій, які переходять від індивіда до інди-
віда за допомогою символів; основа діяльності людей тощо. Так, наприклад, 
у новому тлумачному словнику української мови дається три основних лек-
сичних значень поняття «культура»: 1) сукупність матеріальних і духовних 
цінностей, створених людством протягом його історії; 2) освіченість, вихо-
ваність; 3) рівень, ступінь досконалості якої-небудь галузі господарської або 
розумової діяльності [20].

Специфіку культури безпосередньо вивчають такі наукові напрями, як 
культурологія та психологія культури. Культурологія виникла в результаті 
спроби узагальнити наукові знання археології, археографії, історії, мисте-
цтвознавства, етнографії, соціології. А психологія культури — як напрям 
соціальної психології. Це відображається у розвитку поглядів цих наукових 
напрямів на культуру. Культурологія вивчає культуру як особистісне форму-
вання людини та як універсальний засіб суспільного життя, на основі чого 
дає дуалістичне трактування цього поняття: «Культура — це вид діяльності, 
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засобами якого за історичною вертикаллю створюються духовні та матеріа-
льні цінності». Це визначення культури дає підстави визначити предметом 
вивчення культурології специфіку розвитку матеріальної та духовної куль-
тури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді, а також їх 
взаємозв’язки і взаємовпливи.

Як особливий діяльнісний спосіб оволодіння людиною світом, включаючи 
як природу та суспільство, так і внутрішній світ самої людини, розвиток осо-
бистості, культура вивчається в руслі психології культури. Предметом вивчен-
ня психології культури є взаємодія людини та культури, де і людина, і культура 
виступають і як суб’єкти, і як об’єкти впливу та перетворення, а також культу-
рна поведінка, тобто ставлення до культури і розпорядження її надбанням, що 
відіграє особливу роль у взаємовідношеннях людини та світу.

У руслі концептуальних досліджень педагогічної та вікової психології фо-
рмування та розвиток культури пов’язаний з історичним розвитком людства, 
культура визначена як необхідна умова розвитку особистості, а особистість 
вивчається як джерело і результат розвитку культури. Так, наприклад, у змі-
сті культурно-історичної теорії розвитку створення та запровадження нових 
елементів культури обов’язково пов’язане з ідеєю особистості.

Поняття інноваційної особистості та інноваційної культури широко вико-
ристовується представниками різних наукових галузей, але не має їх науко-
вого обґрунтування та визначення як психологічніх понять. Так, у роботах, 
присвячених висвітленню основних аспектів філософії освіти ХХІ століття 
та феномену інновації, В. Кремень зазначає, що формування людини «з ін-
новаційним типом мислення, інноваційним типом культури, з готовністю 
до інноваційного типу діяльності стане адекватною відповіддю на перехід 
цивілізації в інноваційний тип розвитку. Лише сформувавши інноваційну 
особистість, ми зможемо стати конкурентоспроможною нацією». У контекс-
ті вище зазначених робіт, під інноваційною розуміється така особистість, що 
характеризується «інноваційним типом мисленням», володіє «інноваційним 
типом культури» та відрізняється готовністю до «інноваційного типу діяль-
ності» [17; 18].

Наведене визначення інноваційної особистості вимагає уточнення, та 
доповнення його змістового наповнення психологічним поясненням. Якщо 
звернутися до змісту культурно-історичної теорії розвитку, то можна перед-
бачити, що особистість стає інноваційною в результаті її залучення до інно-
ваційної культури в процесі інноваційного спілкування та інноваційної дія-
льності. Саме тому важливими характеристиками інноваційної особистості 
повинні бути особливі особистісні властивості та якості, що забезпечують її 
здатність до інноваційного спілкування та інноваційної діяльності, в процесі 
яких особистість оволодіває інноваційною культурою, засвоює її, створює її 
нові елементи та змінюється сама [23]. Особистість інноваційного педагога 
— особистість, яка характеризується здатністю до створення нових елемен-
тів фахової інноваційної культури педагогічних працівників і самотворення 
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в процесі інноваційного педагогічного спілкування та інноваційної педаго-
гічної діяльності, усвідомленням себе як суб’єкта інноваційної педагогічної 
діяльності, носія та творця фахової інноваційної культури, суб’єкта творчої 
самодіяльності.

Невизначеність та розмитість поняття інноваційної культури зумовлює 
його неоднозначне тлумачення та ускладнення його розуміння. Так, в За-
коні України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 
інноваційна культура визначена як «складова інноваційного потенціалу, що 
характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної 
підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і творчого вті-
лення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах» [9]. 
У даному випадку, щоб зрозуміти змістове наповнення поняття інноваційної 
культури треба мати чітке уявлення про інноваційний потенціал «…особис-
тості та суспільства в цілому».

О. Кобяк визначив інноваційну культуру як «стійку систему норм, пра-
вил і способів здійснення нововведень в різних сферах життя суспільства, 
що історично склалася, характерна для певної соціокультурної спільності» 
[14]. Це визначення має соціологічне підґрунтя та вимагає знання і розуміння 
норм, правил і способів здійснення нововведень. Будучи історично адаптова-
ною в конкретному соціумі структурою моделей і алгоритмів інноваційних 
дій, інноваційна культура «відіграє роль соціокультурного механізму регуля-
ції інноваційної поведінки соціальних суб’єктів». При цьому вчений виділяє 
її провідні функції: «регулятивні потенції інноваційної культури … визнача-
ються повнотою і якістю виконання її функцій — трансляції, селекції, інно-
вації». Функція трансляції пов’язана «з передачею з минулого в сьогодення 
із сьогодення в майбутнє сталих типів інноваційної поведінки», які пройшли 
тривалу апробацію і придбали ціннісне забарвлення в межах конкретного 
суспільства. Функція селекції розкривається в «процесі відбору знов ство-
рених або запозичених інноваційних поведінкових моделей, що найбільшою 
мірою відповідають потребам суспільства на певному етапі його розвитку». 
В процесі реалізації функції інновації розкриваються «креативні можливості 
описуваного соціокультурного механізму, що проявляють себе у виробленні 
нових типів інноваційної поведінки на основі зразків інноваційної діяльно-
сті», які виникли усередині самої культури або були щеплені ззовні. Якість 
виконання інноваційної функції визначається «ступенем органічності пове-
дінкових моделей у співвідношенні зі структурами економічних, політичних, 
культурних і інших відносин, що склалися в певному суспільстві».

Також вчений зазначив, що не існує єдиного для всіх оптимального бала-
нсу в функціональному полі інноваційної культури. Її розвиток характеризу-
ється зміною стабільних і «гіперфункціональних» періодів, коли відбувається 
«різке зрушення в роботі соціокультурного механізму в напрямку форсованої 
реалізації тієї або іншої функції». Наприклад, інноваційна культура японсь-
кого суспільства в середині ХІХ сторіччя вимушена була в результаті зовніш-
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ньої культурної експансії інтенсивно здійснювати селекційну та інноваційну 
функції з метою адаптації привнесених зразків інноваційної діяльності та їх 
інтеграції в дифузні «національно-запозичені» типи інноваційної поведінки, 
що поєднують як «органічно властиві традиційній японській культурі компо-
ненти, так і привнесені з американської та західноєвропейської культур».

Л. Холодкова визначила інноваційну культуру як «соціально-культурний 
феномен, що поєднує науку, освіту і культуру з соціальною та професій-
ною практикою у різних сферах життя», підкреслюючи своєрідну подвійну 
структуру інноваційної культури: «…з одного боку, вона — особливий вид 
культури, а з іншого — елемент, який присутній у кожному виді культури». 
У цьому визначенні інноваційна культура представлена вченою як різновид 
загальнолюдської та загальносуспільної культури нарівні з національною, 
політичною, правовою, економічною, духовною, корпоративною, професій-
ною та іншими видами культур [29].

Винятково важливим для розуміння психологічного контексту поняття «ін-
новаційна культура» є її визначення у відношенні до педагогічних працівників 
І. Дичківською як системи «освоєних особистістю педагогічних засобів, що 
забезпечують інноваційний спосіб діяльності, системоутворювальним елеме-
нтом якої є цінності інноваційного плану». Наведене визначення інноваційної 
культури педагога вимагає розуміння понять «педагогічного засобу», «іннова-
ційного способу діяльності» та «цінності інноваційного плану» [6].

Рівень інноваційної культури сучасного суспільства відтворюється найбі-
льшою мірою та транслюється саме педагогічними працівниками. Тому важ-
ливим є розуміння та усвідомлення ідеї про те, що у становленні особистості 
інноваційного педагога необхідним є оволодіння сукупністю культур — про-
фесійною, педагогічною, психологічною та інноваційною. Це забезпечує 
особистісний розвиток, здатність створювати та передавати цінності, здат-
ність впроваджувати педагогічні новації та створювати їх. Для цього важливе 
опанування не тільки культурно-педагогічною спадщиною, а й залучення пе-
дагогічних працівників до процесу інноваційної діяльності та інноваційного 
спілкування. Взаємозв’язок інноваційної культури педагогів з професійною, 
педагогічною та психологічною пояснює необхідність введення нами понят-
тя «фахова інноваційна культура педагогічних працівників».

Так, особливості професійної, педагогічної та психологічної культури ви-
світлені в наукових працях Г. Балла, М. Бастуна, І. Дичківської, Т. Іванової, 
Я. Коломінського, В. Рибалки, З. Становських, Н. Чепелєвої та ін. Узагаль-
нення нами уявлень різних дослідників про зазначені вище види культури до-
зволило зробити висновок про те, що провідними складовими, які поєднують 
погляди науковців на професійну, педагогічну та психологічну культуру є по-
няття «здатність особистості» та категорія «діяльність», оскільки в узагаль-
неному вигляді професійна культура визначається як здатність особистості 
до виконання професійної діяльності, педагогічна — здатність особистості 
до виконання педагогічної діяльності, а психологічна культура — здатність 
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до виконання психологічної діяльності. Постає питання про те, в чому ж тоді 
полягає специфіка цих видів діяльності та, відповідно, специфіка профе-
сійної, педагогічної та психологічної культур. Адже, професійна діяльність 
може бути і педагогічною, і психологічною, і ще будь-якою у відповідності 
до професії, якою володіє людина. Для висвітлення відмінностей між цими 
видами культур і виявлення особливостей взаємозв’язку інноваційної культу-
ри з ними ми акцентуємо увагу на наступних їх аспектах і визначеннях.

У великому тлумачному психологічному словнику представлено декілька 
визначень професійної культури. Її розуміють як: 1) процес розвитку цілісної 
особистісної структури, критеріями сформованості якої є взаємопов’язані 
між собою світогляд і методологічне мислення; 2) систему соціальних якос-
тей, яка забезпечує рівень професійної діяльності та визначає її особистісний 
зміст; 3) системну якість, вихідними елементами якої є знання, практичні 
уміння і навички, власні соціальні якості, котрі характеризують відношення 
особистості до світу соціальних цінностей [26].

Б. Бричок в своїй роботі «Сутність педагогічної культури викладача ВНЗ» 
розкрив різноплановість поняття педагогічної культури, як поняття спорід-
неного з професійною культурою. В цій роботі вченим репрезентовані такі 
визначення педагогічної культури: 1) системне, динамічне утворення, котре 
ґрунтується на загальній культурі особистості, яка містить знання, культурні 
цінності, способи діяльності й прагнення брати активну участь у розвитку 
культурних традицій; 2) інтегративна підсистема в цілісній соціальній систе-
мі, що діалектично взаємопов’язана з суспільними процесами, характеризує 
творчу діяльність учителя, впливає на процес формування мислення вчителя, 
є процесом і результатом перетворення як учителя, так і його учнів; 3) полі-
компонентна структура, складниками якої є: педагогічні потреби, здібності, 
уміння, педагогічна уява, мислення, емоційність, товариськість, художній та-
лант, педагогічні методи та стилі [2].

У сучасній психології поняття психологічної культури має декілька ви-
значень. Її вивчають через: 1) виявлення особливостей загальної культури та 
деяких аспектів самосвідомості та самоорганізації; 2) визначення психологі-
чної діяльності; 3) дослідження складного особистісного феномену, в основі 
якого — процес аксіологізації психологічних цінностей та їх реалізація у ви-
сокоефективній психологічній діяльності.

Так, В. Рибалка у своїй праці «Психологія честі та гідності особистос-
ті» визначив психологічну культуру педагогічного працівника «як здатність 
особистості свідомо засвоювати, формувати, зберігати, примножувати, акту-
алізувати і передавати психологічну цінність особистості як сутнісну люд-
ську силу, найпотужніший ресурс, потенціал, який забезпечує підвищення 
ефективності поведінки… та трудової діяльності і життєдіяльності» [28]. 
У цьому визначенні вчений підтримує і розвиває уявлення Я. Коломінського 
про психологічну культуру як «здатність до виконання ефективної психоло-
гічної діяльності» [15].
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Отже, можемо зробити висновок, що специфіка професійної, педагогічної 
та психологічної культур визначається предметом професії людини. Взаємо-
зв’язок інноваційної культури з професійною, педагогічною та психологіч-
ною, полягає в тому, що педагогічна професія відноситься до групи профе-
сій, предметом яких є інша людина. Сутність педагогічної професії полягає 
у взаємодії з іншою людиною, що спрямована на формування, покращення 
та перетворення особистісних якостей людини. При цьому педагогічна дія-
льність як професійна є спеціально організованою, має власний зміст, пси-
хологічну структуру та закономірності, що засвоюються особистістю в про-
цесі оволодіння професією педагога та опанування досвідом професійної 
культури, основними складовими якої є педагогічна та психологічна. Влас-
не розвиток цих складових професійної культури педагогічних працівників 
призвів до виникнення в сучасній освіті інноваційних тенденцій, наслідком 
чого і є інноваційна культура. Так, фахова інноваційна культура педагогіч-
них працівників — досвід інноваційної педагогічної діяльності (сукупність 
знань, засобів та способів інноваційної педагогічної, цінностей), що форму-
ється протягом історичного періоду розвитку інноваційної педагогічної спі-
льноти. Фахова інноваційна культура особистості — здатність особистості 
до створення нових елементів цього досвіду і самотворення (саморозвитку), 
що формується в процесі інноваційного педагогічного спілкування та іннова-
ційної педагогічної діяльності на основі оволодіння й засвоєння необхідних 
для цього, раніше створених інноваційною педагогічною спільнотою елеме-
нтів фахової інноваційної культури педагогічних працівників.

Інноваційна культура особистості (англ. іnnovation — введення в…, но-
вовведення) — сукупність способів інноваційної діяльності особистості, що 
є результатом розпредметнення суб’єктом світу культури інноваційної діяль-
ності (засвоєння ним та привласнення психологічної структури інноваційної 
діяльності людства, включаючи всі її рівні та форми від нижчих до вищих: 
потреби, мотиви, цінності, спрямованість; знання, уміння, навички).

Розгортання інноваційної діяльності здійснються за такими етапми, як: 
створення новації; перетворення новації у наукове знання; впровадження 
наукового знання у практичну діяльність, надання йому статусу інновації; 
перетворення інновації у традицію. В міру включення особистості в іннова-
ційну діяльність відповідно до визначених етапів і до різних моментів часу 
— минуле, теперішнє, майбутнє, вчора, сьогодні, завтра — відбувається змі-
на стану особистості, її рух від звичайної людини до інноватора. На цій ос-
нові виникає і розгортається інноваційна культура особистості, феномен якої 
можна визначити як здатність особистості до інноваційної діяльності.

Інноваційна особистість — особлива якість людини, що набувається нею 
в інноваційному соціокультурному середовищі в процесі спільної інновацій-
ної діяльності та спілкування.

Інноваційна особистість характеризується інноваційним характером спі-
лкування (обмін інноваційною інформацією, взаємодія і взаєморозуміння 
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у процесі інноваційної діяльності), інноваційною спрямованістю (потреби, 
мотиви інноваційної діяльності та інноваційні цінності), інноваційними ри-
сами характеру (ініціативність, креативність, відповідальність, рішучість 
тощо), усвідомленням себе як суб’єкта інноваційної діяльності та носія інно-
ваційної культури, інноваційним інтелектом (готовність до подолання інерції 
мислення, стійка система знань, що розкривають сутність, структуру і види 
інноваційної діяльності; вміння цілеспрямовано генерувати нові нестандар-
тні ідеї з використанням інтелектуальних можливостей та механізмів їх са-
моактуалізації; володіння знаннями про освоєння і впровадження інновацій 
у практичну діяльність, спеціальними методами, прийомами й засобами, ви-
користання яких дає змогу активно включатися в інноваційну діяльність), 
силою і рухливістю нервово-психічної діяльності.

Таким чином, здійснений логіко-психологічний аналіз включає розгляд 
низки понять, що відображають психологічну сутність співвідношення осо-
бистості та культури, і дозволяє висвітлити на цій основі розуміння фахової 
інноваційної культури педагогічних працівників у руслі культурно-історич-
ної теорії.

2.3.  Інноваційна культура педагогічних працівників 
у руслі культурно-історичної теорії

Культурно-історична теорія розвитку, що розроблена в 20-30 рр. ХХ сто-
ліття видатним психологом Л. Виготським за участю його учнів та співро-
бітників О. Леонтьєва, О. Лурії, О. Запорожця, Д. Ельконіна, Л. Божович, 
Л. Славіної, була інноваційною для свого часу психологічною концепцією, 
яка зробила вплив на розвиток світової психологічної думки [3; 4]. В ході 
визначення власних поглядів на розвиток особистості її автор спочатку спи-
рався на поняття реакції. Провідною для розвитку особистості Л. Виготський 
вважав особливу реакцію — мовленнєву. Її особливість автор культурно-іс-
торичної теорії вбачав у тому, що вона соціальна, тобто припускає процес 
спілкування, має наявний психологічний зміст — значення слова, відтворює 
елемент культури у слові. У поєднанні цих аспектів Л. Виготський прагнув 
пояснити будь-який феномен психічного життя людини. В процесі станов-
лення поглядів вченого на розвиток особистості, він відійшов від поняття 
мовленнєвої реакції та став вивчати психічні функції. Поняття функції було 
сформульоване функціональним напрямом, у руслі якого функції психіки 
трактувалися за типом функцій організму. Суть нововведення Л. Виготського 
виявляється в тому, що він включив до структури психічної функції особливі 
регулятори, а власне — знаки, які створює культура, та розпочав роботу з ви-
вчення змін, які здійснює знак у традиційних психологічних об’єктах таких, 
як увага, пам’ять, мислення. Мовленнєвий знак, за Л. Виготським, це також 
своєрідне знаряддя, але особливе. Особливість мовленнєвого знака вчений 
вбачав у тому, що слово є універсальним знаряддям, яке змінює психічні фу-



28

нкції, на основі чого існує можливість пояснення вербального і символічного 
характеру когнітивних процесів в людини.

Новизна поглядів Л. Виготського полягала не тільки в ідеї про те, що вищі 
психічні функції формуються за допомогою психологічного знаряддя. В ре-
зультаті критичного осмислення досвіду гештальт-психології французьської 
психологічної школи вчений ввів поняття психологічної системи. Її компо-
нентами є взаємопов’язані функції. У процесі виконання спільної діяльності 
та спілкування розвивається не окрема функція, а цілісна система функцій. 
При цьому в різні вікові періоди співвідношення функцій змінюється. Враху-
вавши наукові погляди Ж. Піаже, Л. Виготський трактував процес розвитку 
вищих психічних функцій особистості як інтеріоризацію. Будь-яка функція 
виникає спершу між людьми, а потім привласнюється особистістю.

Отже, згідно з культурно-історичною теорією, провідна закономірність 
розвитку психіки полягає в інтеріоризації структури соціально-символічної 
діяльності. В результаті попередня структура психічних функцій як «приро-
дних» змінюється, опосередковується інтеріоризованими знаками, психічні 
функції стають «культурними». Ззовні це виявляється в тому, що вони набу-
вають усвідомленості та довільності. В ході інтеріоризації структура зовні-
шньої діяльності згортається для того, щоб знову трансформуватися і розго-
татися в процесі екстеріоризації, коли на основі психічної функції будується 
«зовнішня» соціальна діяльність.

Теорія Л. Виготського підлягала критиці, у тому числі й з боку деяких 
його учнів за протиставлення «природних» і «культурних» психічних функ-
цій, за розуміння механізму соціалізації як механізму, що пов’язаний з засво-
єнням знаково-символічних (мовленнєвих) форм; за недооцінку ролі пред-
метно-практичної діяльності людини. Останній аргумент став вихідним при 
розробці учнями Л. Виготського концепції структури діяльності в психології. 
В наш час звернення до культурно-історичної теорії пов’язане з аналізом 
процесів спілкування, з вивченням діалогічного характеру низки когнітивних 
процесів, з використанням у психології структурно-семіотичних процесів, 
з визначенням генетично-моделюючого підходу.

Подальші дослідження, проведені видатними психологами, які продовжу-
вали розвивати ідеї Л. Виготського, підкреслюють особливу роль культури, 
діяльності та спілкування в розвитку особистості. Так, Л. Божович у розро-
бленій нею концепції формування особистості у дитячому віці, визначила 
основні чинники і перехідні періоди формування особистості, розглядаючи 
спрямованість особистості як основу її становлення та формування довільно-
сті поведінки. Розвиваючи ідею Л. Виготського про те, що психічні функції 
особистості розвиваються в процесі засвоєння культури та залучення до ді-
яльності й спілкування, Л. Божович наголошує на тому, що розвиток осо-
бистості відбувається завдяки активному відображенню дійсності, шляхом 
засвоєння продуктів людської праці та культури, «…має свою внутрішню 
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логіку, свої власні закономірності, а не є пасивним відображенням дійсності, 
в умовах якої цей розвиток здійснюється» [1].

О. Леонтьєв в змісті розробленої ним психологічної теорії діяльності роз-
винув ідею Л. Виготського про провідний вид діяльності. Значення провідної 
діяльності для розвитку особистості залежить від того, що відкриває для себе 
і засвоює людина в процесі її виконання. У провідній діяльності виникають і 
перебудовуються основні психічні процеси, відбуваються зміни психологіч-
них особливостей особистості на певній стадії розвитку. О. Леонтьєв надавав 
особливого значення конкретним видам діяльності, зазначивши, що кожний з 
них «відповідає певній потребі суб’єкта, тягнеться до предмета цієї потреби, 
згасає в результаті її задоволення та відтворюється знову — можливо вже 
в зовсім нових умовах» [19].

Ю. Гіппенрейтер у розробленому нею курсі лекцій «Вступ до загальної 
психології» визначила три основні частини в структурі та змісті культурно-
історичної теорії розвитку: людина та природа; людина та її власна психіка; 
генетичні аспекти [5]. Перша частина відноситься до загальнопсихологічних 
передумов цієї теорії та включає положення про те, що людина оволодіває при-
родою, змінює її завдяки використанню засобів впливу на природу, розвитку 
матеріального виробництва. Друга частина внутрішньо, змістовно пов’язана з 
першою. В ній розкривається положення про те, що здатність людини до ово-
лодіння природою призвела до виникнення у неї здатності володіти власною 
психікою, про що свідчать довільні форми діяльності або вищі психічні функ-
ції. Подібно до того, як людина оволодіває природою за допомогою знаряддя, 
вона оволодіває власною поведінкою також за допомогою особливого знаряд-
дя — психологічного, що виникає в процесі культурно-історичного розвитку 
людини. Тобто вищі психічні функції мають опосередковану структуру. Третя 
частина теорії містить положення про перетворення інтерпсихологічних відно-
син в інтрапсихологічні, що за Л. Виготським є процесом інтеріоризації відно-
син управління в змісті сумісної діяльності та засобів-знаків.

У наш час відбулися кардинальні зміни взаємовідносин суб’єкта з ото-
ченням (комп’ютеризація, Інтернет, інформаційні технології, нанотехнології 
тощо). Тому, було б доцільним, у відповідності до вище визначених методо-
логічних положень культурно-історичної теорії розвитку, зауважити на на-
ступних аспектах. Сучасна людина не просто впливає на природу, опано-
вуючи культуру, а творить нові елементи культури, змінюючи саму себе та 
природу. Функції творення, відтворення та трансляції культури, у тому числі 
й інноваційної, виконують, більшою мірою, педагогічні працівники. Тому 
особливого значення набуває розвиток особистості інноваційного педагога 
в процесі інноваційної педагогічної діяльності, необхідною умовою чого є 
оволодіння педагогом суспільно-історичним досвідом інноваційної культури. 
Психологічне знаряддя, знаки, які є носієм значення інноваційної педагогіч-
ної діяльності, її суб’єктивних смислів для педагога в процесі інтеріоризації 
стають цінними для нього та опосередковують психічні функції, що необ-
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хідні для здійснення інноваційної педагогічної діяльності. У такий спосіб 
сукупність вищих психічних функцій (довільні увага, пам’ять, мислення та 
ін.), що опосередковуються цінностями фахової інноваційної культури пе-
дагогічних працівників в ході виконання завдань інноваційної педагогічної 
діяльності, забезпечують становлення та розвиток інноваційного інтелекту 
особистості, на основі функціонування якого формується здатність особис-
тості створювати нові елементи інноваційної культури та змінюватися самій, 
виявляючи творчу самодіяльність.

Таким чином, творчість, Л. Виготським та його послідовниками, істотно 
розширила уявлення психології про розвиток психіки, її функцій та стала, 
у даному випадку, методологічним підґрунтям для уточнення змістового на-
повнення поняття інноваційної культури педагогічних працівників та її ви-
вчення. На нашу думку, культурно-історична теорія розвитку має відповідне 
для вирішення цих завдань методологічне підґрунтя. Методологічні положен-
ня культурно-історичної теорії розвитку дозволяють визначити інноваційну 
культуру як досвід (сукупність знань, умінь, навичків, способів діяльності, 
цінностей), що набуває особистість у процесі інноваційної діяльності та за-
безпечує розвиток інноваційної особистості.

Інноваційна культура педагогічних працівників — досвід інноваційної 
педагогічної діяльності (сукупність знань, засобів і способів інноваційної 
педагогічної, цінностей), що формується протягом історичного періоду роз-
витку інноваційної педагогічної спільноти. Інноваційна культура особисто-
сті — здатність особистості до створення нових елементів цього досвіду і 
самотворення (саморозвитку), що формується в процесі інноваційної педа-
гогічної діяльності на основі оволодіння й засвоєння необхідних для цього, 
раніше створених інноваційною педагогічною спільнотою елементів іннова-
ційної культури.

Розвиток інноваційної культури особистості педагогічного працівника 
відбувається в процесі залучення традиційного педагога до суспільно-істо-
ричного досвіду інноваційної культури, засвоєння цього досвіду, включен-
ня в інноваційну педагогічну діяльність, інтеріоризації досвіду і структури 
інноваційної педагогічної діяльності, перетворення інтерпсихічної взаємодії 
в інтрапсихічну дію, усвідомлення себе інноваційним педагогом, становлен-
ня індивідуальної інноваційної культури. Коли інноваційна педагогічна ді-
яльність особистості досягає вищого вияву — творчої самодіяльності, стає 
можливим самотворення особистості та творення інноваційної культури, 
здійснюється вливання її індивідуальної форми у колективну. Процес залу-
чення особистості педагога до суспільно-історичного досвіду інноваційної 
культури є за своєю суттю процесом взаємодії педагога в ході інноваційної 
педагогічної діяльності з іншими носіями інноваційної культури, тобто має 
суб’єкт-суб’єктний характер. У такий спосіб, інноваційна культура педагогі-
чних працівників є умовою та результатом розвитку особистості інновацій-
ного педагога.
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Визначення психологічних особливостей розвитку інноваційної культури 
педагогічних працівників вимагає проведення складних комплексних дослі-
джень. Так, у ході емпіричного дослідження 154-ох педагогічних працівників 
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів України нами виявле-
но 17,66 % педагогів з низьким рівнем розвитку інноваційної культури, які 
відрізняються несприйнятливістю до педагогічних інновацій, недостанім рі-
внем інноваційної компетентності, неготовністю до здійснення інноваційної 
педагогічної діяльності та пасивністю в ній, несформованістю в них системи 
цінностей інноваційної культури. З середнім рівнем інноваційної культури 
виявлено 69,49 % педагогів, яким властиві: сприйнятливість до нового, до-
статній рівень фахових і спеціальних знань та ключових і спеціальних компе-
тенцій, готовність до виконання завдань інноваційної педагогічної діяльності 
з впровадження педагогічних новацій, інноваційна активність на рівні вико-
ристання та розповсюдження педагогічних інновацій, а також сформованість 
системи цінностей інноваційної культури. Педагогічні працівники з високим 
рівнем інноваційної культури (12,85 %) характеризуються: високою іннова-
ційною сприйнятливістю, високим рівнем фахових і спеціальних знань та 
ключових і спеціальних компетенцій, готовністю до виконання завдань інно-
ваційної педагогічної діяльності з впровадження та створення педагогічних 
новацій, інноваційною активністю на рівні творчої самодіяльності та ство-
рення педагогічних новацій, сформованістю системи цінностей інноваційної 
культури та здатністю їх ієрархізувати.

Аналіз результатів, отриманих у різних вікових групах педагогічних пра-
цівників шкіл і позашкільних закладів свідчить, що кожна з цих груп має 
певні особливості. Представники цих груп відрізняються структурою інно-
ваційної культури й особливостями міжструктурних зв’язків. Так, у першій 
групі педагогічних працівників (25-40 років) відслідковується тенденція 
до інтегрованості та внутрішньої узгодженості компонентів інноваційної 
культури. У другій групі педагогічних працівників (41-60 років) інтегрова-
ність і внутрішня узгодженість компонентів інноваційної культури вираже-
на на більш низькому рівні. Про це свідчить менша кількість кореляційних 
зв’язків. У представників даної групи спостерігається тенденція достовірних 
зв’язків (р≤0,1) між фаховою та інноваційною компетентністю й загальним 
рівнем розвитку інноваційної культури, а у першій групі — між інновацій-
ною спрямованістю особистості, готовністю до інноваційної діяльності, ін-
новаційною активністю, інноваційною сприйнятливістю, фаховою та іннова-
ційною компетентністю і загальним рівнем розвитку інноваційної культури 
особистості.

На основі цього можна зробити висновок, що у більш молодшому віці в ос-
нові функціонування і розвитку інноваційної культури особистості є актив-
ний пошук засобів реалізації внутрішнього особистісного потенціалу, шля-
хів реалізації потреби молодих педагогів у пізнанні, творчості, досягненнях, 
а в старшому віці пошук нового звужується до використання засобів, які вже 
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є усталеними, зафіксованими, що зменшує сприйнятливість особистості до но-
вого. При цьому, якщо розглядати єдність компонентів інноваційної культури 
педагогічних працівників у її цілісній психологічній структурі на різних рів-
нях її розвитку (високому, середньому, низькому), то у педагогічних праців-
ників з високим та середнім рівнем інтегрованість компонентів у психологіч-
ній структурі інноваційної культури вища, ніж у педагогів з низьким рівнем. 
Ця тенденція прослідковується у досліджуваних незалежно від їх віку.

За результатами дослідження структури інноваційної культури педагогі-
чних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів було 
здійснено їх класифікацію за психологічним профілем особистості іннова-
ційного педагогічного працівника: 1,6 % педагогів-новаторів, які створюють 
педагогічні новації — нові елементи фахової інноваційної культури; 8,23 % 
педагогів-генераторів, які розвивають педагогічні новації, обираючи більш 
ефективні, оптимальні; 14,5 % педагогів-іституалізаторів, які перетворюють 
педагогічні новації в наукове знання, інституалізують їх (відтворюють у та-
ких описових формах, як наукова стаття, методика, концепція, теорія тощо), 
вводять до системи знань педагогічної науки; 38,07 % педагогів-інноваторів, 
які безпосередньо здійснюють процес нововведення, впроваджують інститу-
алізовану педагогічну новацію в педагогічну практику; 37,6 % педагогів-тра-
диціоналізаторів, які використовують педагогічну інновацію, розповсюджу-
ючи її та перетворюючи у педагогічну традицію. 

Отже, інноваційний педагог характеризується здатністю до створення но-
вих елементів інноваційної культури та самотворення, усвідомленням себе 
як суб’єкта інноваційної педагогічної діяльності, носія та творця інновацій-
ної культури, що формується протягом історичного періоду розвитку іннова-
ційної педагогічної спільноти, засвоюється, привласнюється та розвивається 
особистістю в процесі інноваційної педагогічної діяльності.

2.4. Психологічна модель особистості інноваційного 
педагога

Розробка та впровадження інноваційних педагогічних технологій — не-
обхідна умова розвитку сучасної системи освіти. Для створення інноваційної 
педагогічної сфери потрібні педагогічні працівники цілеспрямовано підго-
товлені як до розробки педагогічних інновацій, так і реалізації інноваційних 
підходів в освітній діяльності. Багато корисних для системи освіти ідей ви-
являються нереалізованими тільки через те, що їх потенціал не був належ-
ним чином розкритий і представлений. Зробити це краще можуть лише ті, 
хто готовий боротися за втілення ідеї в життя, тому що мають безпосереднє 
відношення до неї, будучи авторами, співавторами або просто залученими 
до її реалізації. Педагогічна новація, в якій зацікавлені багато людей, має 
значно більше шансів для розвитку та втілення, ніж ідея, в яку вірить тільки 
одна людина. Тому автор педагогічної новації (педагог-новатор) зацікавле-
ний, перш за все, у збільшенні числа своїх союзників. Новатор може бути 
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один, а інноваторів, які впроваджують його ідею, що перетворюють її в інно-
вацію, має бути багато. І зовсім необов’язково, щоб вони мали талант твор-
ця, але потрібними для інноваційної педагогічної діяльності якостями вони, 
звичайно, повинні володіти. Саме тому в цій роботі нами презентується пси-
хологічна модель особистості інноваційного педагога, що розроблена в ході 
дослідження інноваційної культури педагогічних працівників. У розробленій 
моделі нами визначено такі основні підструктури особистості інноваційного 
педагога, як: інноваційна спрямованість, інноваційна компетентність, іннова-
ційний інтелект та інноваційна сприйнятливість.

Інноваційна спрямованість особистості є системою інтеріоризованих 
цінностей, якими опосередкована система психічних функцій особистості, 
що відтворюються в інноваційному інтелекті, психічних властивостях та ста-
нах, що виявляються в особистісних якостях інноваційного педагога, його 
потребах, мотивах, провідних пізнавальних інтересах, ідеалах, особистісних 
смислах, цілях, планах інноваційного спілкування та інноваційної педагогіч-
ної діяльності. Основними компонентами в підструктурі інноваційної спря-
мованості є здатність особистості до пізнання і взаємообміну інноваційною 
інформацією, до адекватного та емоційно забарвленого взаємосприйняття, 
взаєморозуміння та міжособистісної взаємодії в групі інноваційних педаго-
гів. Провідну роль в становленні цієї підструктури особистості інноваційно-
го педагога виконують потреби, мотиви, прагнення, воля та емоції в цілес-
прямованому досягненні мети інноваційної педагогічної діяльності, а також 
характер і здібності особистості.

До сумісної співпраці, ефективного спілкування і взаємодії в ході інно-
ваційної педагогічної діяльності здатні педагогічні працівники з сильною і 
рухливою нервовою системою, з високим рівнем самоволодіння, відповіда-
льні, стримані, впевнені у собі. Труднощі у спілкуванні та здатність до інди-
відуального виконання завдань інноваційної педагогічної діяльності є хара-
ктерними для педагогічних працівників зі слабкою або сильною й інертною 
нервовою системою, з низьким рівнем самоволодіння, імпульсивних, безвід-
повідальних та тривожних.

Зацікавленість педагогічних працівників і їх бажання виконувати інно-
ваційну діяльність, а також стійка її мотивація та постійне виконання зумо-
влюють інноваційну активність особистості на всіх рівнях професійної дія-
льності. Готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності та її 
виконання забезпечує формування у них не тільки алгоритму цілеспрямова-
них дій для досягнення ефективного результату такої діяльності, але й зумо-
влює формування стійкої мотивації, зацікавленості педагогічних працівників 
у створенні, засвоєнні і розповсюдженні освітніх інновацій, стає основою 
розвитку у педагогів ініціативного типу поведінки особистості — інновацій-
ної активності.

Інноваційні цінності утворюють таку їх систему, в якій вони розташовані 
залежно від ваги їх значення. Найпершою та найвищою цінністю є сама осо-
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бистість інноваційного педагога. Усвідомлення своєї цінності дозволяє мати 
почуття власної гідності й розуміти таку ж цінність будь-якої іншої особис-
тості, поважати її гідність. Особистість справді високої внутрішньої культури 
вміє гармонійно поєднувати почуття власної гідності й скромність. Адже, 
кожна людина самоцінна й цікава сама по собі, заслуговує на увагу тільки 
тому, що вона є. Ціннісне ставлення особистості до інноваційної педагогічної 
діяльності, як діяльності з впровадження та створення педагогічних новацій, 
є чинником, що знаходить свій вираз залежно від міри активності, зацікавле-
ності, від переконаності, установок, орієнтацій та інших суб’єктивних чин-
ників. Адже сама інноваційна діяльність є своєрідною системою цінностей. 
Цінності особистості інноваційного педагога — це внутрішній, емоційно 
опанований особистістю регулятор інноваційної педагогічної діяльності (су-
купність суб’єктивних смислів), який визначає ставлення педагогічного пра-
цівника до неї і до самого себе, моделює зміст і характер виконуваної іннова-
ційної педагогічної діяльності. Цінності інноваційної педагогічної діяльності 
— зовнішні цінності, які відображують різні характеристики, умови, а також 
вимоги інноваційної діяльності до особистості інноваційного педагога, та з 
часом набувають суб’єктивного значення для нього. Ті та інші складають мо-
тиваційно-смислову основу інноваційної педагогічної діяльності.

До основних якостей особистості інноваційного педагога відносяться ак-
тивність, відповідальність, витримка, вміння спілкуватися з людьми, гума-
нізм, гнучкість поведінки, загальний рівень культури, здатність до адекватної 
самооцінки, здатність до створення нового, навчаємість, особистісна зрі-
лість, порядність, професійна зацікавленість, самоволодіння, самостійність, 
самокритичність, терпимість до думки інших, цілеспрямованість, а також 
наявність мотивації успіху, прагнення до самоактуалізації. Ініціативність, 
інноваційність, інтелектуальність, компетентність, креативність, рефлек-
сивність, самодостатність, сміливість (рішучість), унікальність, успішність 
— цінності, що полягають в основі інноваційної спрямованості особистості. 
Якщо ініціативність, інноваційність, інтелектуальність, компетентність, кре-
ативність, рефлексивність, самодостатність і успішність є не тільки якостями 
особистості з різним рівнем їх розвитку, а стають усталеними властивостями, 
особистісними цінностями, то, у такому випадку, особистість інноваційно-
го педагога розкривається в єдності мотиваційної та інтелектуальної сфери, 
створюючи своєрідний мотиваційно-інтелектуальний комплекс.

Легкість формування інноваційної спрямованості особистості спостері-
гається у педагогічних працівників, які, з одного боку характеризуються до-
статнім рівнем інтелекту і прагненням до творчості, з іншого — їм властиві 
цінності самоактуалізованої особистості. Витончені інтелектуали, педагогіч-
ні працівники, які мають високий рівень інтелекту та недостатньо креативні, 
звикли до постійного контролю за собою, відчувають труднощі у виборі ці-
лей і засобів їх досягнення, що саме і ускладнює формування у них іннова-
ційної спрямованості.
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Як властивості особистості вищезазначені цінності зумовлюють процес 
формування мотивів інноваційної педагогічної діяльності. Виникнення і 
переживання інноваційних станів особистості, що призводить до бажання 
використати певні форми вирішення інноваційних педагогічних ситуацій, 
значною мірою залежать від вираженості у педагогічного працівника цих 
властивостей особистості.

Наприклад, на стадії прийняття рішення у ході виконання завдань інно-
ваційної педагогічної діяльності особливе значення мають такі властивості 
особистості як сміливість і рішучість. Нерішучість може утруднювати при-
йняття рішення, а боязливість — привести до відмови здійснювати ті чи інші 
дії. Самодостатність, унікальність, успішність пов’язані з упевненістю педа-
гогічного працівника у цінності власної особистості.

При цьому значущими термінальними цінностями для педагогічних пра-
цівників, здатних до інновації є продуктивне і матеріально забезпечене жит-
тя, пізнання, творчість, суспільне визнання, любов, щасливе сімейне життя, 
фізичне та психічне здоров’я. Актуальними інструментальними цінностями 
— незалежність, широта поглядів, високі притягання, ефективність у спра-
вах, освіченість, вихованість, самоконтроль, тверда воля.

Інноваційно спрямовані педагогічні працівники характеризуються цінно-
стями самоактуалізованої особистості, до яких відносяться такі, як істина, 
добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності, життєвість, унікальність, 
досконалість, здійснення, справедливість, порядок, легкість без зусилля, гра, 
самодостатність.

У формуванні інноваційної спрямованості особистості важливе значен-
ня мають дві незалежні тенденції, які існують у межах мотиву досягнення. 
Перша з них характеризує педагогічних працівників як таких, що прагнуть 
до успіху, друга пов’язана з бажанням особистості уникнути ситуації невдачі. 
Педагогічні працівники, які мають яскраво виражені потреби у досягненнях, 
— відповідальні, схильні до передбачення можливого ризику, ставлять реа-
льні цілі, здійснення яких є можливим. Такі педагогічні працівники вимага-
ють визнання власних досягнень і зворотного зв’язку, оскільки їм необхідно 
знати наскільки добре вони працюють. Педагогічні працівники з мотивацією 
боязливості невдачі мало ініціативні, уникають відповідальних завдань, ста-
влять перед собою нереальні цілі, погано оцінюють свої можливості. Тому 
бажання особистості уникнути ситуації невдачі є чинником, що ускладнює 
формування інноваційної спрямованості педагогічних працівників.

Фахові знання, уміння, практичні навички педагогічної діяльності як ком-
понент підструктури інноваційної компетентності особистості характеризу-
ють рівень володіння педагогічними працівниками сукупністю елементарних 
професійних знань, а також умінь ефективно застосовувати їх. До них відно-
симо не тільки знання загального змісту та структури педагогічної діяльно-
сті, але й «Я»-концепцію інноваційного педагогічного працівника, ключові 
компетенції, серед яких визначаються професійно-зумовлені (соціальна зрі-
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лість і відповідальність, професійні ідеали, пізнавальні інтереси, самовіддане 
ставлення до професії), специфічні (організованість, комунікативність, вимог-
ливість, уважність, ввічливість, відкритість, доброзичливість, тактовність), 
перцептивно-гностичні (спостережливість, дослідницький стиль, гнучкість і 
критичність мислення, здатність до нестандартних рішень, інтуїція, бережли-
ве й уважне ставлення до педагогічного досвіду, потреба у постійному онов-
ленні та збагаченні знань), експресивні (високий емоційно-вольовий тонус, 
оптимізм, самоволодіння, витримка, толерантність, почуття гумору) власти-
вості, здібності і характеристики особистості педагогічного працівника.

Знання змісту і структури педагогічної інноватики, класифікації педагогі-
чних нововведень, уявлення про інноваційні педагогічні процеси, інноваційну 
педагогічну діяльність та готовність педагогічних працівників до неї, володіння 
змістом інноваційних педагогічних технологій і практичні навички складають 
основу інноваційної компетентності педагогічних працівників. Серед ключо-
вих компетенцій, що відносяться до неї, визначаються професійно-зумовле-
ні характеристики особистості педагогічного працівника (ціннісне ставлення 
до інноваційної педагогічної діяльності, усвідомлення себе як педагогічного 
працівника, здатного до створення та впровадження новацій), специфічні якос-
ті — уміння і здібності особистості (ініціативність, інноваційність, уміння пла-
нувати, організовувати й контролювати процес власної інноваційної педаго-
гічної діяльності), перцептивно-гностичні особливості (чутливість до нового, 
креативність, здатність до інноваційного мислення), експресивні (натхнення, 
задоволення від інноваційної педагогічної діяльності).

Підструктура інноваційного інтелекту розглядається нами у вигляді 
трикомпонентної векторної моделі, ортогональними векторами якої є ана-
літичний, творчий і практичний рівні її функціонування, що дозволяють 
педагогічному працівнику в ході виконання завдань інноваційної педагогі-
чної діяльності усвідомлювати й аналізувати суперечності, що виникли при 
створенні чи впровадженні педагогічної новації, знаходити шляхи і засоби їх 
вирішення.

Амплітуда, або діапазон розгортання інноваційного інтелекту, визнача-
ється шляхом векторного складання діапазонів функціонування його аналіти-
чного, творчого та практичного рівнів. Інноваційний інтелект (і, відповідно, 
продуктивність інноваційної діяльності) виявляється найефективніше, коли 
рівні його функціонування знаходяться в рівновазі, а педагогічний працівник 
володіє алгоритмами виконання професійної діяльності на основі викорис-
тання можливостей інноваційного інтелекту та відповідних засобів вирішен-
ня завдань інноваційної педагогічної діяльності, тобто має чітке уявлення, 
коли і як використовувати свої здібності з максимальною віддачею.

Аналітичний рівень інноваційного інтелекту актуалізується на етапі ус-
відомлення проблемної ситуації та переходу до її рішення, а також на етапі 
ухвалення рішення, що полягає у виборі кращого з варіантів. У даному до-
сліджені отримані дані, які свідчать, що педагогічні працівники з високим 



37

показником аналітичного рівня інноваційного інтелекту не завжди характе-
ризуються такими якостями, що необхідні для плідної інноваційної діяльнос-
ті. Успіх в інноваційній педагогічній діяльності обов’язково припускає разом 
з аналітичним рівнем творчий і практичний рівні інноваційного інтелекту. 
Домінування творчого рівня інноваційного інтелекту виявляється у здатності 
педагогічних працівників виходити за рамки прийнятих норм та генерувати 
нові ідеї для вирішення виникаючих проблем. Творчу натуру завжди відрі-
зняє явно виражене синтетичне мислення, здатність бачити зв’язки, прихо-
вані для решти інших педагогів. Практичний рівень інноваційного інтелек-
ту відтворюється в умінні педагогічних працівників перетворювати теорію 
на практику, а абстрактні ідеї — в конкретні результати.

Педагогічні працівники, що характеризуються домінуванням творчого рів-
ня інноваційного інтелекту, зазвичай не в змозі виділити з числа безлічі ідей, 
що висуваються ними, перспективні та виключити з розгляду даремні. Педаго-
гічні працівники з розвинутим аналітичним рівнем інноваційного інтелекту, як 
правило, є блискучими критиками чужих ідей, проте самі не завжди здатні за-
пропонувати що-небудь нове й цікаве. І, нарешті, якщо інноваційний інтелект 
особистості функціонує лише на практичному рівні, то такий педагогічний 
працівник може впровадити яку завгодно ідею, керуючись власною практичні-
стю, не вдаючись до вирішення проблеми її аналізу і перетворення.

Отже, для досягнення успіху в інноваційній діяльності необхідний ба-
ланс трьох рівнів функціонування інноваційного інтелекту. Причому показ-
ник кожного із складових рівнів не повинен бути нижче за деякий пороговий 
рівень, величина якого визначається характером і межами інноваційної пе-
дагогічної діяльності. Сукупність порогових значень аналітичного, творчого 
та практичного рівнів інноваційного інтелекту особистості обумовлює той 
мінімальний рівень інноваційної компетентності педагогічних працівників, 
при якому ще можлива продуктивна інноваційна діяльність, тобто визначає 
пороговий об’єм продуктивності. У свою чергу, кожний педагогічний пра-
цівник має межі індивідуальних показників визначених рівнів, які зумовлю-
ють межу індивідуального об’єму інноваційної продуктивності особистості. 
Інтервал між пороговим і індивідуальним об’ємами характеризує діапазон 
інноваційної продуктивності педагогічного працівника. Реалізація індивіду-
ального об’єму інноваційної продуктивності педагогічних працівників мож-
лива тільки за умови виникнення в них творчих ідей у потрібний час і в по-
трібному місці. Проте такі умови виконуються вкрай рідко, і в конкретних 
умовах життя творчі педагогічні працівники використовують лише частину 
своїх можливостей. Тобто інноваційний інтелект особистості припускає в пе-
ршу чергу не стільки кількість знань, скільки збалансоване уявлення педа-
гогічних працівників про те, коли і як використовувати аналітичні, творчі та 
практичні здібності для досягнення максимально можливої продуктивності 
інноваційної педагогічної діяльності. Інноваційний інтелект найбільш ефек-
тивний при вирішенні неструктурованих проблем, коли необхідна стратегія, 
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заснована на евристичних прийомах — неформальних, інтуїтивних і част-
ково ризикованих. Звідси слідує психолого-педагогічне завдання визначення 
якостей педагогічних працівників, що характеризують їх здатність до успіш-
ної інноваційної діяльності, до помітних професійних досягнень, та забезпе-
чують формування стійкого інноваційного мислення.

Педагогічні працівники, у яких переважаючим є творчий рівень інно-
ваційного інтелекту, в педагогічному колективі виконують роль новаторів і 
генераторів ідей. Особистості з переважаючим аналітичним рівнем — роль 
інституалізаторів ідеї, які на основі аналізу та критичного осмислення да-
ної ідеї здатні науково обґрунтувати її і сформулювати продуктивне рішення. 
Педагогічні працівники з переважаючим практичним рівнем інноваційного 
інтелекту успішно виконують роль інноваторів, тобто сформульоване і нау-
ково обґрунтоване творче рішення доводять до практичного результату, впро-
ваджують педагогічну новацію.

При цьому висока ефективність ролевої участі конкретної особистості 
не виключає того, що один з показників рівнів функціонування інноваційно-
го інтелекту може бути на відносно низькому рівні, за умови, що два інших 
показники перевищують мінімально допустимі для інноваційної педагогіч-
ної діяльності рівні. Таким чином, найбільшу продуктивність інноваційної 
діяльності має колектив педагогічних працівників, у якому чітко визначена 
ролева структура її членів на основі об’єктивної оцінки інноваційного інте-
лекту кожного.

Інноваційна сприйнятливість педагогічних працівників відтворюється 
у чутливості перцептивної сфери особистості, що виявляється під час вико-
нання завдань інноваційної педагогічної діяльності. Вирішення інноваційної 
педагогічної ситуації як задачі інноваційної діяльності є метою, поставле-
ною в конкретних її умовах, що вимагає від особистості пошуку засобів її 
досягнення, реалізації. Водночас, інноваційна педагогічна ситуація склада-
ється з традиційного — того, що є відомим, даним, та з нового — того, що 
є предметом пошуку. Пошук починається зі сприймання педагогічними пра-
цівниками актуальної задачі інноваційної діяльності. В процесі цього відбу-
вається формування перцептивного образу даної задачі на основі зацікавле-
ності педагогічних працівників у її вирішенні та розгортання перцептивних 
дій особистості. Формування перцептивного образу відбувається поетапно 
й у відповідності до загальних закономірностей сприйняття, таких як пред-
метність, константність, осмисленість, вибірковість, структурованість, ціліс-
ність та узагальненість. Чутливість перцептивної сфери особистості виникає 
та розвивається власне у процесі взаємодії педагогічних працівників із конк-
ретною задачею інноваційної діяльності, й, водночас, забезпечує диференці-
ацію її змісту, розрізнення її складових, а також виступає основою регуляції 
дії особистості. Захоплення поставленою перед педагогічними працівника-
ми задачею інноваційної діяльності викликає в них підвищену перцептивну 
чутливість, що актуалізує розгортання інтелектуальних дій, таких як: порі-
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вняння традиційного і нового у змісті педагогічної інноваційної ситуації з 
досвідом особистості та подальший аналіз, абстрагування і синтез традицій-
ного з новим, узагальнення та класифікація. У такий спосіб інтелектуальні 
дії забезпечують розуміння педагогічними працівниками інноваційної задачі, 
її осмислення й перехід до системи образів та смислів особистості, а також 
зумовлюють знаходження ними способів інноваційної діяльності з передба-
ченням її результату, формуванням конкретної мети, тобто усвідомленням 
потреби у новому та об’єктивної можливості щодо реалізації.

Отже, інноваційна сприйнятливість педагогічних працівників — чутли-
вість і активність перцептивних процесів особистості при створенні цілі-
сного образу інноваційної задачі та пошуку шляхів і засобів її вирішення. 
Визначення особливостей співвідношення традиційного та нового у процесі 
створення образу інноваційної задачі й розгортання інтелектуальних дій осо-
бистості з приводу її вирішення виступає чинником виникнення в педаго-
гічних працівників чутливості до нового, що виявляється у перебігу станів 
особистості від спокою до дискомфорту, включаючи стійкість особистості 
в доланні стереотипів, до стресів, напруги, натхнення, інноваційного збуджен-
ня, піднесеності, зацікавленості, стійкого інтересу та знову заспокоєння.

Інноваційна сприйнятливість педагогічних працівників вимагає функці-
ональної рухливості психічної діяльності, сформованості лабільного пси-
хологічного механізму відтворення інноваційної культури особистості, що 
детермінує ефективність взаємодії стереотипного і нового у виникненні та 
вирішенні протиріччя між готовністю до інноваційної педагогічної діяльнос-
ті та реальними внутрішноособистісними умовами її здійснення.

Таким чином, в представленій нами психологічній моделі інноваційний 
педагог розглядається як особистість, що характеризується усвідомленням 
себе як суб’єкта інноваційної педагогічної діяльності, носія, транслятора та 
творця інноваційної культури, що формується протягом історичного періоду 
розвитку інноваційної педагогічної спільноти, засвоюється, привласнюється 
та розвивається особистістю в процесі інноваційної педагогічної діяльності. 
А особистість стає інноваційною в результаті її залучення до інноваційної 
культури в процесі інноваційного спілкування та інноваційної діяльності. 
Саме тому важливими характеристиками інноваційної особистості є особи-
стісні властивості та якості, що забезпечують її здатність до інноваційного 
спілкування та інноваційної діяльності, в процесі яких особистість оволоді-
ває інноваційною культурою, засвоює її, створює нові елементи та змінюєть-
ся сама.

2.5. Методи реалізації інноваційних засобів професійної 
орієнтації в системі педагогічної освіти

Метод реалізації інноваційних засобів профорієнтації в системі педаго-
гічної освіти — спосіб впровадження нових науково-обґрунтованих засобів 
(концепцій, теорій, методик, технологій, професіографічних матеріалів, діаг-
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ностичних та корекційно-розвивальних комплексів тощо) в процес профорі-
єнтаційної діяльності.

Серед методів реалізації інноваційних засобів профорієнтації в системі 
педагогічної освіти виокремлено:

1. Методи інституалізації інноваційних засобів — наукове обґрунтування 
та опис профорієнтаційних інновацій у формі професіограми, психограми, 
методик психодіагностики, профконсультування, психологічної допомоги, 
технологій та програм розвитку, тренінгів.

2. Методи презентації інноваційних засобів — висвітлення результатів 
професіографічного аналізу педагогічної професії, методів професійної діа-
гностики, психодіагностичних методик, тренінгів, корекційно-розвивальних 
програм, методичних рекомендацій щодо психологогічного забезпечення 
професійної орієнтації в системі педагогічної освіти під час проведення ма-
сових науково-практичних заходів та в засобах масової інформації у формі 
виступів, докладів, доповідей, дискусій, наукових публікацій, онлайн-презе-
нтацій, онлайн-форумів тощо.

3. Методи безпосереднього використання інноваційних засобів у проф-
орієнтаційній діяльності з учнівською молоддю — бесіди, опитування, проф-
діагностика та профконсультування, професіографічний аналіз.

4. Методи розповсюдження та традиціоналізації інноваційних засобів 
— створення на експериментальній базі умов систематичного використання 
професіограм, психодіагностичного інструментарію та комплексу корекцій-
но-розвивальних програм профорієнтаційної діяльності в педагогічних кла-
сах загальноосвітніх навчальних закладів, у вищих педагогічних навчальних 
закладах, закладах післядипломної педагогічної освіти, оприлюднення досві-
ду використання інноваційних засобів профорієнтації на експериментальних 
майданчиках, обмін досвідом із зацікавленими в цьому установами та орга-
нізаціями, створення інформаційної бази, створення інноваційного профорі-
єнтаційного середовища.

Вищезазначені методи реалізації інноваційних засобів є ефективними та 
забезпечують досягнення необхідних результатів професійної орієнтації уч-
нівської молоді в системі педагогічної освіти залежно від особливостей самої 
інновації й уміння педагогічних працівників використовувати їх на різних 
етапах впровадження цієї інновації.

Далі наведемо короткий опис профорієнтаційних інновацій, розроблених 
співробітниками відділу професійної орієнтації і психології професійного 
розвитку в ході виконання дослідження «Психологія професійної орієнтації 
в системі педагогічної освіти».

Психологічна модель особистості інноваційного педагога. (Презенто-
вано основні підструктури особистості інноваційного педагога: інноваційна 
сприйнятливість — чутливість перцептивної сфери особистості, що виявля-
ється під час виконання завдань інноваційної професійно-педагогічної дія-
льності та актуалізує розгортання дій та процесів інноваційного інтелекту; 
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фахова та інноваційна компетентність — професійно-зумовлені, специфічні, 
перцептивно-гностичні, експресивні компетенції; готовність до інноваційної 
діяльності — здібності та якості особистості, що зумовлюють успішність 
інноваційної професійно-педагогічної діяльності; інноваційна активність 
— тип поведінки, що відображає динаміку зусиль особистості, спрямованих 
на здійснення інноваційної професійно-педагогічної діяльності; інновацій-
на спрямованість — система інтеріоризованих цінностей, що виявляються 
в особистісних якостях інноваційного педагога, його потребах, мотивах, про-
відних пізнавальних інтересах, ідеалах, особистісних смислах, цілях, планах 
інноваційного спілкування та інноваційної педагогічної діяльності).

Методика самооцінки фахової інноваційної культури педагогічних 
працівників «СФІКП». (Провідна мета методики «СФІКП» — вивчення 
психологічної структури фахової інноваційної культури особистості педаго-
га, визначення рівнів розвитку таких її компонентів, як інноваційна сприйня-
тливість, фахова та інноваційна компетентність, готовність до інноваційної 
педагогічної діяльності, інноваційна активність, інноваційна спрямованість 
особистості, а також побудова психологічного профілю особистості інно-
ваційного педагогічного працівника. Методика призначена для психологів, 
педагогічних працівників, студентів психологічних і педагогічних факульте-
тів вищих навчальних закладів та інших зацікавлених осіб та може бути ви-
користана щодо вивчення фахової інноваційної культури педагогів методом 
самооцінки рівнів розвитку її компонентів).

Технології розвитку фахової інноваційної культури педагогічних 
працівників. (Презентовано тренінг класичної теорії вирішення винахідни-
цьких задач, що спрямований на розвиток умінь педагогічних працівників 
аналізувати проблему, виявляти протиріччя і вирішувати проблемні ситуа-
ції за алгоритмом вирішення винахідницьких задач, алгоритмом вирішення 
проблемних ситуацій, методів розвитку творчої уяви; творчо-інноваційний 
тренінг, розроблений з метою формування системи знань, умінь, навичок 
педагогічної інноваційної діяльності, психокорекції професійних й особис-
тісних цінностей, суб’єктивних смислів та непродуктивних форм і прийомів 
професійної діяльності, самовдосконалення рефлексивних та творчо-іннова-
ційних механізмів особистості; самоосвітня робота педагогічних працівни-
ків з підготовки до використання інноваційних засобів профорієнтації).

Професіограми професій: соціальний педагог, соціальний працівник, 
майстер виробничого навчання, учитель. (Представлено характеристику 
професій педагогічного спрямування та психограми, що містять психологічні 
вимоги до особистості сучасного спеціаліста з середнім та високим рівнем 
розвитку професійних здібностей).

Комплекс психодіагностичних методик для професіографічного до-
слідження. (Мета комплексу — забезпечення готовності особистості до ви-
бору педагогічної професії, шляхів професійного навчання, працевлаштуван-
ня на основі використання професіографічної інформації. За наявності знань 
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про себе, про професійний простір особистість може більш свідомо і ефе-
ктивно вирішувати питання щодо вибору професії, профілю професійного 
навчання чи їх зміни).

Методичні рекомендації щодо удосконалення професіографічного і 
психодіагностичного забезпечення профорієнтації в системі педагогічної 
освіти. (Визначено провідну роль професіографічного і психодіагностичного 
забезпечення профорієнтації в підвищенні її ефективності, обґрунтованості 
та усвідомленості професійного самовизначення особистості. Підкреслено 
необхідність удосконалення професіографічного і психодіагностичного за-
безпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти та запропоновано 
можливі шляхи реалізації цього процесу).

Комплекс тестів, спрямованих на визначення готовності до вибору 
педагогічної професії, спрямованості на саморозвиток, характеристик 
специфіки прийняття рішень та стратегій мислення. (Комплекс тестів є 
покроковим алгоритмом супроводу професійного самовизначення учнівської 
молоді. Кожен наступний крок надає можливість усвідомлення рис особис-
тісного психологічного портрета учнем, що сприяє зваженому та самостій-
ному професійному вибору. Виконання психологічних вправ, проходження 
тестових завдань стимулює проходження учнями різних етапів професійного 
самовизначення — пілотне професійне самовизначення; визначення особис-
тісних домагань; виявлення можливих професійних вимог; аналіз співвідне-
сення особистісних і професійних вимог; безпосередньо професійний вибір 
як відповідальне особистісне рішення; узгодження рішення з наявними ре-
аліями життя та побудова індивідуального професійного плану. Запропоно-
ваний алгоритм професійного самовизначення стане у пригоді практичним 
психологам, соціальним педагогам та вчителям, які займаються питаннями 
профорієнтації учнівської молоді, а також учням старшого шкільного віку).

Методика вивчення компонентів психологічної готовності учнівської 
молоді до професійного навчання за педагогічним фахом «СПГ». (Мета 
діагностичного комплексу «СПГ» — вивчення особливостей психологічної 
структури психологічної готовності особистості до професійного навчання 
за педагогічним профілем, рівня розвитку її структурних компонентів, а та-
кож таких її видів як загальна та спеціальна. Запропонований комплекс може 
використовуватися практичними психологами та викладачами у контексті 
психологічного супроводу студентів педагогічних університетів та коледжів 
з метою розробки розвивальних та корегувальних програм, навчальних спец-
курсів «Введення у професію педагога», «Основи самоорганізації навчальної 
діяльності», проведення консультативної роботи зі студентами).

Методичні рекомендації щодо розвитку психологічної готовності 
до професійного навчання за педагогічним профілем. (Важливими умо-
вами розвитку психологічної готовності студентів до професійного навчан-
ня за педагогічним профілем є реалізація у процесі професійної підготовки 
принципів гуманістичної психології: виконання викладачами фасилітивних 
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функцій в освітньому процесі; використання методів навчання, орієнтова-
них та центрованих на студентові, створення суб’єктної основи професій-
ної освіти; трансформація суб’єкт-об’єктної взаємодії викладачів і студентів 
у співробітництво двох рівноправних суб’єктів навчання; здійснення психо-
логічного профорієнтаційного супроводу професійного навчання студентів. 
Найбільш важливими параметрами профорієнтаційної роботи у контексті 
психологічного супроводу студентів першого курсу такі: створення умов 
для самопізнання, усвідомлення себе; виявлення результатів і досягнень 
студентів; визначення професійних перспектив; прийняття студентами від-
повідальності за своє навчання в університеті та своє подальше професійне 
майбутнє. Головними компонентами профорієнтаційного супроводу є психо-
логічна діагностика та профконсультування (індивідуальне і групове з елеме-
нтами соціально-психологічного тренінгу). Також продуктивними формами 
психологічного супроводу першокурсників є науково-методичні професійно 
орієнтовані заняття та консультації, які базуються на змістовному контексті 
таких навчальних предметів як «Введення у професію», «Основи самоорга-
нізації учбової діяльності»).

Анкета для виявлення профілю професійного самоставлення особис-
тості. (Дозволяє скласти загальне уявлення про самооцінку когнітивної, емо-
ційної та мотиваційної складових професійної Я-концепції студентів, в чому 
і виявляються особливості ставлення студентів до себе як майбутніх педаго-
гічних працівників).

Програма розвитку мотиваційної готовності майбутніх педагогів 
до профорієнтаційної роботи. (Містить цільовий, організаційний й резуль-
тативний блоки, які спрямовані на забезпечення динаміки та контролю руху 
майбутнього педагога в освітньо-професійному просторі, а також висвітлює 
основні етапи, форми і змістовні ознаки щодо їх реалізації. Програма спри-
яє формуванню в студентів усвідомленого інтересу до професійної роботи, 
суб’єктивних сенсів та ціннісно-смислових значень професійної роботи 
для особистості, уявлень про зміст, форми та засоби профорієнтаційної ро-
боти, а також забезпечує активне включення майбутніх педагогів у діяльність 
профорієнтаційного спрямування).

Комплекс психодіагностичних методик для визначення мотиваційної 
готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи. (Дозволяє 
з’ясувати побудову мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя 
— види спонукань, їхні різновиди та ін.; виявити змістовну характеристику 
інтересів, мотивів, ціннісних орієнтацій, потреб та установок, а саме: яку фу-
нкцію вони виконують у процесі діяльності — збуджуючу, організуючу або ж 
смислоутворюючу; яке місце вони займають у структурі мотивації — ведуче, 
домінуюче або ж підпорядковане, другорядне; наскільки вони дійові — реа-
льно діючи або ж створюючи потенційну готовність до діяльності; визначити 
рівень усвідомленості особистістю вищезазначених феноменів тощо. Кожна 
з психодіагностичних методик комплексу має своє цільове спрямування і, 
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водночас, вони доповнюють одна одну, взаємно компенсуючи обмеження й 
недоліки, притаманні кожній окремо).

Методика визначення конфігурації мотиваційних ліній поведінки 
особистості майбутнього вчителя при здійсненні профорієнтаційної ро-
боти. (Методика має на меті визначення мотивів, які складають конфігурацію 
мотиваційних ліній поведінки особистості майбутнього вчителя. Вона скла-
дається з трьох блоків — тверджень. Перші чотири твердження спрямовані 
на визначення збуджуючих мотивів, які стимулюють майбутнього педагога 
діяти в напрямку розвитку тих особистісних рис, що надалі, накопичуюсь 
у кожного конкретного індивіда, викликатимуть прагнення до профорієн-
таційної діяльності. Друга серія тверджень спрямована на визначення того, 
як відносяться студенти до виконання завдань профорієнтаційного спряму-
вання, що для них відіграє головну, а що другорядну роль. Останній блок 
тверджень спрямований на визначення позиції піддослідних при виконанні 
завдань профорієнтаційного спрямування, які переживання вони одержують 
при цьому, яким видам діяльності вони віддають перевагу у вільний час. За-
стосування даної методики дозволило визначити змістовну характеристику 
спонукань піддослідних (на що саме спрямовані мотиви студентів, наскільки 
глибинним є бажання набути знання, вміння та навички, які будуть їм в нагоді 
при оволодінні тією або іншою сферою профорієнтаційної діяльності). Вод-
ночас, дана методика надає можливість встановити, наскільки усвідомлено 
студентська молодь відноситься до свого професійного становлення, наскі-
льки вона усвідомлено підходить до опанування тим необхідним мінімумом 
умінь, знань і навичків, які впливають на ефективне опанування освітніми й 
профорієнтаційними технологіями).

Психологічна структура готовності педагогічних працівників 
до профорієнтаційної роботи в професійно-технічних навчальних закла-
дах (Висвітлено основні структурні компоненти психологічної готовності 
особистості педагога ПТНЗ до профорієнтаційної роботи такі, як: мотива-
ційний, когнітивний, комунікативний, емоційно-ціннісний. Зазначені компо-
ненти узгоджені з психологічною структурою педагогічної діяльності та її 
вимогами до педагогічного працівника, оскільки система діяльності вчителя-
вихователя (майстра) ПТНЗ являє собою послідовну сукупність різних видів 
педагогічної діяльності: діагностичну, проектувальну, конструктивну, кому-
нікативну, організаторську, аналітичну, корекційну, результативну, у тому чи-
слі й профорієнтаційну).

Комплекс психодіагностичних методик визначення готовності педа-
гогічних працівників до профорієнтаційної роботи в професійно-техніч-
них навчальних закладах. (Мета — дослідження особистісно-професійної 
спрямованості, когнітивних новоутворень образу професійного «Я», соціа-
льно-комунікативних якостей, ціннісних орієнтацій, що складають основу 
психологічної готовності педагогічних працівників професійно-технічних 
навчальних закладів до профорієнтаційної роботи. Психодіагностичний ін-
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струментарій може використовуватися практичними психологами, профкон-
сультантами, педагогами та майстрами виробничого навчання).

Профорієнтаційні технології психологічної допомоги педагогічним 
працівникам в ситуації безробіття. (Запропоновано шляхи психологічної 
корекції психічних і емоційних станів особистості, мотиваційної складової 
професійної діяльності, а також психотерапевтичної допомоги безробітним 
для подолання психічних травм і кризових станів в ситуації життєвої кризи, 
якою є безробіття).

Найважливішими психологічними умовами ефективного використання 
інноваційних профорієнтаційних засобів є підвищення цінності та світогля-
дної місії профорієнтаційної діяльності в системі педагогічної освіти, вико-
ристання досвіду класичної психології особистості, культурної психології 
особистості та практичної психології особистості в розробці та реалізації 
інноваційних профорієнтаційних засобів, створення інноваційного середо-
вища, розвиток інноваційної культури педагогічних працівників, що дозво-
лить підвищити якість підготовки спеціалістів в галузі педагогічної освіти, 
здатних здійснювати подальші інновації в процесі власної професійної дія-
льності.

Сучасна педагогічна праця вимагає від особистості нових профорієн-
таційних компетенцій, зосередження зусиль і часу не тільки на їх усвідо-
млення, а й на опанування та впровадження в педагогічну практику, а це 
вимагає змін у змісті й технологіях професійної підготовки майбутніх пе-
дагогічних працівників, в організації післядипломної освіти педагогів-прак-
тиків з урахуванням необхідності розвитку в них відповідного рівня інно-
ваційної культури засобами педагогічної інноватики, оскільки XXI століття 
— ера принципово нових знань і способів пізнання. Фахівець XXI століття 
— це висококваліфікована інноваційна особистість, яка здатна до створення, 
впровадження і використання педагогічних та профорієнтаційних інновацій, 
вирішення проблем нестандартним шляхом, діяти самостійно, ініціативно, 
брати на себе відповідальність за власні дії та рішення. Здатність до інновації 
стає умовою орієнтації людини у швидкозмінних і швидкоплинних процесах 
у світі, умовою не тільки адаптації до них, а й власної життєтворчості. Тому 
педагогічний працівник, який хоче відповідати вимогам сьогодення, пови-
нен усвідомити необхідність знань теорії інновацій та інноваційних процесів 
в освіті.

Педагогічна інноватика належить до системи загального наукового та пе-
дагогічного знання. Вона виникла і розвивається на межі загальної іннова-
тики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології й теорії 
управління, економіки освіти і є однією з фундаментальних дисциплін, яка 
суттєво прискорює процеси оновлення освіти [30]. Становлення педагогічної 
інноватики як наукової та навчальної дисципліни передбачає визначення її 
закономірностей, принципів і методів, розробку поняттєвого апарату, засо-
бами яких відбувається подальший розвиток цієї галузі наукового педагогіч-
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ного знання як спеціальної наукової й навчальної дисципліни, що розкриває 
загальні основи теорії педагогічних інновацій та інноваційних процесів.

Так, І. М. Дичківська детально характеризує такі закономірності педаго-
гічної інноватики, як: закон незворотної дестабілізації педагогічного іннова-
ційного середовища; закон фінальної реалізації інноваційного процесу; закон 
стереотипізації педагогічних інновацій; закон циклічного повторення, зворо-
тності педагогічних інновацій:

суть закону незворотної дестабілізації педагогічного інноваційного се-
редовища полягає в тому, що будь-який інноваційний освітній процес 
неминуче вносить в усталене соціально-педагогічне середовище не-
зворотні деструктивні зміни. Це породжує руйнацію цілісних уявлень 
про природу освітніх процесів, їх керованість. Моменти інновацій 
порушують звичну плинність педагогічного мислення, поляризують 
погляди. Супроти нового завжди об’єднуються ті, хто через психо-
логічні, соціально-економічні чи організаційно-управлінські причини 
не сприймає його. Крім того, чим ґрунтовнішою є педагогічна іннова-
ція, тим імовірніша дестабілізація, яка може торкатися теоретичного, 
дослідницького, комунікативного чи практичного інноваційних сере-
довищ;
закон фінальної реалізації інноваційного процесу пов’язаний із тим, 
що будь-який життєздатний інноваційний процес в освітній структурі 
раніше чи пізніше, стихійно або свідомо буде реалізований. Навіть ті 
інновації, які спочатку здаються безнадійними щодо оволодіння педа-
гогічною спільнотою, а тим більше щодо їх впровадження, певний час 
торують собі дорогу і реалізуються (йдеться про життєздатні нововве-
дення). Таким було, наприклад, впровадження у масову педагогічну 
практику ідей проблемного навчання, програмованого навчання, ви-
ховних систем А. Макаренка, С. Шацького, В. Сухомлинського;
закон стереотипізації педагогічних інновацій полягає в тому, що будь-
яка педагогічна інновація має тенденцію перетворюватися з часом 
на стереотип мислення і практичної дії. У цьому сенсі вона приречена 
на рутинізацію, тобто на перехід до педагогічного стереотипу, який 
суттєво ускладнює реалізацію нових прогресивних педагогічних тех-
нологій. Однак історія розвитку педагогічної практики свідчить, що 
не всі інновації приречені на рутинізацію, оскільки мають різний ін-
новаційний потенціал. Тому деякі з них, яскраво спалахуючи гаснуть 
або дезорганізовують освітню систему, інші стають традиційними або 
дають поштовх народженню нових педагогічних ідей, концепцій, тео-
рій (педагогічна спадщина Я. А. Коменського, К. Ушинського, Л. Тол-
стого, С. Русової, В. Сухомлинського та ін.);
закон циклічного повторення, зворотності педагогічних інновацій зво-
диться до того, що в педагогіці, системі освіти нерідко трапляється 
повторне відродження нововведення за нових умов. Йдеться про так 

–

–
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звані «традиційні інновації», або «ретровведення», наприклад, від-
родження педагогічних систем (або їх елементів) М. Монтессорі, 
С. Френе, національного дитячого садка С. Русової та ін. Такі інно-
вації часто спричиняють протидію, оскільки сприймаються як те, що 
вже було [6].

У сучасній теорії педагогіки важливими є принципи інноваційності, 
до яких Л. І. Даниленко відносить: принцип організованої інноваційної зміни 
станів освіти; принцип переходу від стихійних механізмів перебігу іннова-
ційних процесів до свідомо керованих; принцип інформаційної, матеріально-
технічної, кадрової забезпеченості реалізації основних етапів інноваційних 
освітніх процесів; принцип прогнозування зворотних або незворотних струк-
турних змін в інноваційному соціально-педагогічному середовищі; принцип 
посилення стійкості інноваційних процесів; принцип прискорення розвитку 
інноваційних процесів у системі освіти; принцип підтримки інноваційної іні-
ціативи, творчості, самодіяльності і самостійності об’єктів управління [7].

Поняття педагогічної інновації — провідне в побудові категоріально-по-
няттєвого аппарату педагогічної інноватики. Його теоретичний аналіз охо-
плює узгодження основних категорій педагогіки та визначення тих струк-
турних елементів і засобів їх взаємодії, що характеризують, певною мірою, 
послідовність етапів і закономірності розгортання педагогічної інновації від 
ідеї до її інституалізації у вигляді педагогічної норми, педагогічної традиції, 
що уможливлює цілісне уявлення педагогічної інновації як системи. Це, бе-
зумовно, необхідна умова розуміння сутності педагогічної інновації, Якщо 
розуміти сутність педагогічної інновації як механізм, що забезпечує не тіль-
ки ініціацію, але й спосіб розвитку педагогічної інноватики як наукової та 
навчальної дисципліни, то необхідним є більш повне вивчення закономір-
ностей взаємодії педагогічної інновації з різними педагогічними системами, 
оскільки є істотною відмінність процесів, які підтримують стабільне функці-
онування педагогічної системи від інших процесів, що призводять до нового 
стану педагогічної системи, стану, який повинен бути описаним у певних 
поняттях, категоріях, фіксуючих змінення початкової структури. Специфіка 
цього процесу полягає в тому, що мова йде про взаємодію педагогічної ін-
новації як ресурсу розвитку освіти і самої освіти як соціального інституту. 
У свою чергу, освіта як ресурс розвитку суспільства зумовлює не тільки умо-
ви для матеріального й інтелектуального розвитку людини і як громадянина, і 
як особистості, але й умови для розвитку суспільних відношень, у яких люди 
змогли бути вільними особистостями, здатними до інноваційної професійно-
педагогічної діяльності. Тобто, педагогічні інновації набувають унікальної 
якості своєрідного соціального механізму, який забезпечує ресурси розвитку 
освіти, суспільства й особистості, створюючи тим самим образ майбутнього 
діапазону взаємовідносин особистості з природою, суспільством та іншими 
людьми, формуючи при цьому інноваційно спрямовану суб’єктність особис-
тості, її інноваційну культуру як системотвірні якості [32].
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Будь-яка педагогічна інновація стає надбанням лише вбудовуючись в на-
явні системи норм і традицій, тобто стереотипізуючись та стандартизуючись. 
Але ж всякий стереотип і стандарт походить від педагогічної інновації. Жит-
тєвий цикл педагогічної інновації відбувається аналогічно зміні наукового 
знання під впливом отриманого нового результату. Спочатку створення но-
вих когнітивних одиниць педагогічної діяльності (педагогічна новація), їх іс-
титуалізація (надання їм статусу нововведення тобто педагогічної інновації), 
а потім впровадження і традиціоналізація (перетворення в педагогічну тра-
дицію). Отже, поняття педагогічної інновації характеризує стан розвитку пе-
дагогічної ідеї на різних етапах інноваційної педагогічної діяльності; явище, 
якого не було на попередніх її етапах, але яке з’явилося та отримало визнан-
ня, зафіксоване у формі педагогічної концепції, теорії, технології тощо. Суть 
педагогічної інновації розкривається у комплексному процесі створення, 
розповсюдження і використання нового практичного педагогічного засобу 
— нововведення. У цьому загальному випадку початковим виступає уявлен-
ня про інноваційну педагогічну діяльність як складноорганізовану цілісність, 
що формується двома типами різноспрямованих процесів — творчості, як ве-
ктора формування і розвитку нововведення, та традиціоналізації, як вектора 
її структуризації [22].

Інноваційна педагогічна діяльність — цілеспрямована педагогічна ді-
яльність, зорієнтована на зміну і розвиток педагогічної теорії й практики, 
на розвиток інноваційної особистості. Розуміння суті і визначення умов ефе-
ктивності інноваційної діяльності в освіті та сукупності вирішуваних при 
цьому проблем підтверджує думку про те, що інноваційна педагогічна дія-
льність є поняттям інтегральним, а її основними складовими є: інноваційна 
особистість педагогічних працівників, інноваційно-культурний універсум, 
інноваційно-професійна компетентність, культура творчості та інноваційної 
педагогічної діяльності, культура сприйняття нового [10].

Взаємопов’язаним з інноваційною педагогічною діяльністю поняттям є 
поняття інноваційної педагогічної технології та інноваційного педагогічного 
процесу. Інноваційна педагогічна технологія — процесуально структурована 
сукупність прийомів і методів, направлених на вивчення, актуалізацію й оп-
тимізацію інноваційної педагогічної діяльності, в результаті якої створюють-
ся та матеріалізуються нововведення, що викликають якісні зміни в освіті. 
Інноваційна педагогічна практика однозначно вимагає науково обґрунтова-
них інноваційних педагогічних технологій. Це, у свою чергу, припускає ство-
рення гнучкої, обґрунтованої системи наукового забезпечення педагогічних 
нововведень, що враховує логіку та специфіку здійснення не тільки власне 
нововведення, але й особливості сприйняття, оцінки, взаємоадаптації елеме-
нтів педагогічної системи до нових умов життєдіяльності, а також, що екс-
пертно відстежує можливі перспективи та наслідки реалізації конкретного 
педагогічного нововведення. При цьому процес його реалізації стає більш 
оптимальним. У такому разі в структурі технології забезпечення педагогічних 
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нововведень доцільно виділити дві взаємодоповнюючі одна одну, синхронно 
здійснювані діяльності, — інноваційну діагностику та вивчення нововведень, 
метою яких є розпізнавання, передбачення проблем, які можуть виникнути 
при взаємодії педагогічного середовища та нововведення. Інноваційна діаг-
ностика припускає здійснення процедури аналізу, діагнозу та прогнозу щодо 
конкретного педагогічного нововведення. Це дозволяє планувати не тільки 
алгоритм здійснення даного нововведення, але й прогнозувати конкретні його 
наслідки в педагогічній системі з урахуванням специфіки її функціонування, 
що дає можливість заздалегідь підготуватися до появи різних побічних явищ, 
конфліктів і суперечностей у процесі інноваційної педагогічної діяльності: 
або запобігти їм, або пом’якшити негативні наслідки. Інноваційна діагности-
ка охоплює, по-перше, прогноз вірогідності появи різних нововведень в май-
бутньому, по-друге, дає більш-менш повну картину перспектив розвитку кон-
кретного педагогічного нововведення, його наслідків, віртуально фіксує різні 
варіанти сприйняття його педагогічними працівниками, прогнозує їх спільну 
думку, на яку неможливо не орієнтуватися [21].

Інноваційна діагностика відбувається в три етапи: 1) до реалізації педа-
гогічного нововведення (фіксація всіх можливих проблем, які можуть вини-
кнути в ході інноваційного процесу; отримана інформація в даному випад-
ку носить значною мірою політично та ідеологічно забарвлений характер); 
2) під час його здійснення (конструктивне переосмислення знання дозволяє 
проводити оперативне доопрацювання, проектування реалізації нововве-
дення з урахуванням конкретних ситуаційних особливостей); 3) після нього 
(через зіставлення цілей і отриманих результатів нововведення з певними 
ознаками, що характеризують середовище його освоєння) — включаючи діа-
гностику середовища нововведення і діагностику власне процесу його здійс-
нення. Проведення діагностики власне процесу здійснення нововведення та 
його середовища дозволяє певним чином управляти інноваційним процесом 
з урахуванням конкретних ситуаційних особливостей, коректувати хід і зміст 
інноваційної діяльності, робити її найбільш раціональною й оптимальною 
для ефективного здійснення поставлених цілей. Вивчення нововведень при-
пускає широке використання методів педагогічного дослідження (опити, 
спостереження та ін.), а також нетрадиційних способів отримання інформа-
ції, таких, як експертні оцінки, інноваційні ігри [12].

Інноваційний педагогічний процес — це процес створення, розповсю-
дження та використання педагогічного нововведення (тобто сукупності но-
вих ідей і пропозицій, які є науково обґрунтованими, потенційно можуть 
бути здійснені та впроваджені). Інноваційний педагогічний процес за своєю 
суттю є процесом перетворення нового вигляду і способів педагогічної ді-
яльності (педагогічних нововведень) в соціально-культурні норми та зраз-
ки, що забезпечують їх інституційне оформлення, інтеграцію і закріплення 
в системі знань педагогічної інноватики. Інноваційні педагогічні процеси но-
сять дискретний, зазвичай циклічний характер, тісно пов’язаний з життєвим 
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циклом педагогічного нововведення та спрямований не на збереження того, 
що вже є, а на його трансформацію, на перехід в іншу якість, з неминучим 
ризиком неоптимальності або навіть нежиттєздатності пропонованого, з ре-
візією застарілих норм і ролей, а нерідко й з їх заміною. Це одна з основних 
передумов розвитку педагогічної практики, збагачення її новими пізнаваль-
ними, технологічними, естетичними та всіма іншими формами її здійснення 
і відтворення. Інноваційний педагогічний процес визначається подвійною 
природою нововведення: як безпосереднього досвіду, що формується в ра-
мках педагогічної діяльності, з одного боку, і як нового досвіду, що набув 
загального значення як стійкий відтворений елемент педагогічної практики 
— з іншого. Таким чином, інноваційний педагогічний процес є механізмом 
переходу педагогічних нововведень із сфери індивідуального педагогічного 
досвіду в сферу суспільного та навпаки. Такий перехід здійснюється в різних 
формах. Інноваційний педагогічний процес може виступати у формі прагма-
тизації нового, в результаті якої воно перетворюється на норми педагогічної 
діяльності. У свою чергу, наука виступає як механізм інноваційного педаго-
гічного процесу відносно різних форм педагогічної діяльності, об’єктом якої 
є емпірично виникаючі педагогічні нововведення, що стають надалі науково 
обґрунтованими нововведеннями, дає їм раціональну інтерпретацію, пере-
творює їх на форми теоретичного знання. Разом з прагматизацією та інститу-
алізацією важливою формою інноваційного педагогічного процесу виступає 
трансляція педагогічних нововведень в систему норм і зразків, що підлягають 
відтворенню в процесі їх освоєння іншими педагогічними працівниками.

Таким чином, сучасна освіта — найважливіший засіб і ресурс становлен-
ня інноваційної особистості, орієнтованої на життя у полікультурному суспі-
льстві, прийняття відповідальних рішень в умовах вільного вибору і діалогу. 
Слід визнати, що без зміни національних пріоритетів стосовно людського 
потенціалу, насамперед, його майбутнього — дітей і молоді, неможливо по-
будувати інноваційне суспільство, орієнтоване на новітні досягнення науки, 
створення конкурентноздатного людського капіталу, формування інновацій-
ного мислення, сучасної інноваційної людини, зокрема інноваційного педа-
гогічного працівника.

Висновки до розділу ІІ
Виокремлення з сукупності існуючих у сучасній психолого-педагогічній 

науці методологічних підходів особистісного, діяльнісного та культурологіч-
ного, їх аналітичне осмислення призвело до усвідомлення необхідності роз-
глядати здатність педагогічних працівників до використання інноваційних 
засобів профорієнтації в педагогічній діяльності на засадах персонологічно-
го підходу, вихідними положеннями якого є суб’єктна детермінація, діяльні-
сне опосередкування та творча самодіяльність суб’єкта.

Найважливішими психологічними умовами ефективного використання 
інноваційних профорієнтаційних засобів є підвищення цінності та світогля-
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дної місії профорієнтаційної діяльності в системі педагогічної освіти, вико-
ристання досвіду класичної психології особистості, культурної психології 
особистості та практичної психології особистості в розробці та реалізації 
інноваційних профорієнтаційних засобів, створення інноваційного середо-
вища, розвиток інноваційної культури педагогічних працівників, що дозво-
лить підвищити якість підготовки спеціалістів у галузі педагогічної освіти, 
здатних здійснювати подальші інновації в процесі власної професійної дія-
льності.
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Розділ ІІІ. ПРОФЕСІОГРАФІЧНЕ 
І ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

У розділі з позицій системно-психологічного підходу подано глибокий і все-
бічний аналіз практичного досвіду щодо професіографічного та психодіагнос-
тичного забезпечення професійної орієнтації, розкриваються методологічні 
засади використання професіографічного матеріалу та психодіагностичного ін-
струментарію в профорієнтаційній роботі, розкрито психологічні особливості 
і сутність професіографічного та діагностичного забезпечення профорієнтації 
в системі педагогічної освіти.

Професійна орієнтація, як складна науково-практична система підготовки 
особистості до вибору чи зміни професії, профілю навчання, працевлашту-
вання, базується на двох основних передумовах, що складають інформаційну 
і науково-методичну основу її заходів, та забезпечує усій профорієнтаційній 
роботі необхідну конкретність, цілеспрямованість. По-перше, вона ґрунту-
ється на глибоких знаннях змісту й умов професійної діяльності, правильних 
уявленнях про вимоги професій до психофізіологічних та особистісних яко-
стей людини, а по-друге — на психодіагностичній оцінці індивідуально-пси-
хологічних особливостей людини та співставленні одержаних результатів з 
вимогами різних видів діяльності до особистості працівника, тобто професі-
ографічне забезпечення профорієнтації є провідною передумовою підвищен-
ня ефективності профорієнтаційної роботи.

Теоретично давно усвідомлено, що важливою і необхідною умовою ефе-
ктивної профорієнтаційної роботи є наявність науково обґрунтованих профе-
сіографічних матеріалів (професіограм). Гострота цього питання визначаєть-
ся тим, що не тільки служба зайнятості, але й школа, професійні навчальні 
заклади не мають систематизованої професіографічної інформації про світ 
професій. Складність вирішення вказаного питання обумовлюється і тим, 
що світ професій є досить динамічним. Відсутність знань про психологічний 
зміст професій може мати негативні наслідки при виборі чи зміні професії, 
профілю навчання, працевлаштуванні. Як образно сказав психолог Т. Хар-
релл, — «Опис роботи є серцем профорієнтації» [16].

Проведення профорієнтаційної роботи ґрунтується на співставленні знань 
про професії і знань про індивідуально-психологічні якості людини. Тому ос-
новою й необхідним етапом вирішення організаційних та методичних питань 
профорієнтації є вивчення конкретних видів професійної діяльності, визна-
чення тих вимог, які вони ставлять до людини як суб’єкта праці. Без про-
фесіографічного матеріалу будь-яка профорієнтаційна робота буде безпред-
метною і малопродуктивною. Професіограми, поряд з психодіагностичним 
інструментарієм, є фундаментальною основою професійної орієнтації. Адже 
без змістовних, періодично обновлюваних професіограм або професіокарт, 
що включають комплексно систематизовану інформацію про професію, стру-
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ктуру і нормативи професійної придатності, створення ефективної системи 
професійної орієнтації у державній службі зайнятості лишається лише доб-
рим побажанням.

Основною метою вивчення різних видів професійної діяльності з метою 
професійної орієнтації є надання практичним працівникам служби зайнятос-
ті соціально-економічної, технологічної, санітарно-гігієнічної характеристик 
професій, визначення вимог, які вони висувають до індивідуально-психоло-
гічних, психологічних і особистісних характеристик людини. Результатом 
вивчення професій є професіограма, в якій об’єктивні особливості трудового 
процесу, його технічні, технологічні, організаційні та інші характеристики 
перекладаються на мову психофізіологічних і соціально-психологічних по-
нять. Це необхідно для того, щоб створити єдину основу для співставлення 
особливостей професії і людини.

Зазначимо, що професіографічний матеріал повинен містити в собі 
не тільки аналіз індивідуально-психологічних особливостей, але й аналіз 
професійних ставлень і ціннісних орієнтацій, важливих для характеристики 
професії, інформацію про можливості прояву творчості в даній професійній 
діяльності, ініціативи, самостійності, можливості самореалізації та застосу-
вання новітньої техніки. У професіографічному матеріалі елементи харак-
теристики професійної діяльності повинні бути показані не ізольовано, а як 
деяка їх сукупність, що створює психологічну структуру професії. Структура 
професіограми, обсяг її окремих частин, ступінь узагальнення і детальності 
опису тих чи інших особливостей професії визначаються, як правило, метою 
її вивчення. Але в інтересах наступної системної обробки професіограм і їх 
практичного використання доцільно, щоб кожна з них будувалася за типовою 
схемою з використанням єдиної термінології, що позначає трудові операції й 
індивідуально-психологічні якості, задіяні в процесі їх виконання.

При вивченні професії необхідно дотримуватися певної схеми, але не мо-
жна допускати в цьому питанні шаблону. Професіограма має відповідати 
загальним вимогам: а) чітко виділяти предмет і результат праці; б) подава-
ти опис професії цілісно, в системі характеристик, не виділяючи її окремих 
складових; в) показувати можливості розвитку людини в процесі професійної 
діяльності, динаміку психологічних новоутворень, перспективи змін у самій 
професії; г) бути спрямованою на вирішення практичних завдань (профін-
формації, профконсультації, профвідбору, підбору), професійного навчання, 
працевлаштування; д) подавати описання професійно важливих якостей, які 
не можуть бути компенсовані.

Вивчення професійної діяльності передбачає не тільки аналіз ступеня ак-
тивності в процесі праці окремих аналізаторів, перцептивних, мнемічних та 
інтелектуальних процесів спеціаліста, але й виявлення психологічної струк-
тури його діяльності в цілому. Структурування має будуватися на визначенні 
найбільш складних вузлових моментів процесу праці (одночасне керування 
декількома об’єктами, приймання та переробка інформації в умовах пере-
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шкод, дефіциту часу та інше), визначення небезпечних «вузьких» місць у ро-
боті, втрата ефективності в ситуаціях надмірної напруги, що викликається як 
технологічними, так і соціально-психологічними причинами.

Слід відмітити, що повнота профорієнтаційних професіограм визначаєть-
ся їх цільовою спрямованістю. Професіографічні матеріали можуть слугува-
ти різним цілям: проведенню профорієнтаційної роботи, профконсультації, 
профвідбору тощо. Залежно від цільового призначення вивчення професій, 
професіографічний матеріал набуває спеціального змісту і специфічної стру-
ктури. Насамперед, це стосується психограми як основного ядра професіог-
рами будь-якої професії.

Професіограма є повним описанням виробничо-технічних, технологіч-
них, соціально-психологічних, медико-гігієнічних умов професійної діяль-
ності і психологічних та психофізіологічних вимог, які професія пред’являє 
до людини. У повній професіограмі вказуються функції даної професії і 
утруднення в її освоєнні, пов’язані з певними індивідуально-психологічни-
ми особливостями людини. Вона включає психограму — портрет ідеального 
або типового професіонала, сформульований у термінах психологічно вимі-
рюваних властивостей. Психограма складається в результаті психологічного 
вивчення професійної діяльності.

Професіографічний матеріал необхідний для професійної інформації, 
тобто для ознайомлення зайнятого та незайнятого населення (особливо моло-
ді) з особливостями тієї чи іншої професійної діяльності. Такі знання потрі-
бні для формування в людини вміння самостійно орієнтуватися у світі про-
фесій, для активізації пізнавальних і професійних інтересів, стимулювання 
самопізнання та «примірювання» своїх інтересів і здібностей до майбутньої 
професійної діяльності. Тому професіограми, розроблені для цілей профі-
нформації, характеризуються широтою викладу. Вони повинні розкривати 
привабливі, творчі моменти діяльності, її труднощі, основні вимоги до інди-
відуально-психологічних особливостей працівника, процес професійної під-
готовки, особливості професійного середовища та ін. Професіографічні ма-
теріали для цілей профінформації повинні мати деяку впливову силу, щоб ці 
матеріали про професії були привабливими, щоб після ознайомлення з ними 
хотілося б оволодіти цими професіями. Професіографічна інформація має 
бути методичною основою змісту всіх профінформаційних заходів. Без та-
кої інформації вони будуть мати схоластичний характер, не викликатимуть 
пізнавальної активності щодо вибору чи зміни професії, профілю професій-
ного навчання, працевлаштування.

Відзначимо, що тільки системна побудова форм і методів профінформа-
ційної роботи на професіографічній основі може активізувати підготовку 
людини до вибору чи зміни професії, професійного навчання, працевлаш-
тування. Ця система не може обмежуватися якоюсь однією формою чи ме-
тодом і ставити їх в основу всієї роботи з профінформації. Вона проявляє 
себе у проведенні складної й кропіткої роботи з усіма верствами населення, 
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особливо з молоддю, і має бути спрямована на підготовку особистості до сві-
домого та самостійного професійного самовизначення. Сутність цієї роботи 
полягає в тому, щоб людина могла самостійно зорієнтуватися в широкому ді-
апазоні різних видів професійної діяльності, оволодіти способами виявлення 
й аналізу (у доступній для неї формі) психологічної структури професії, своїх 
індивідуально-психологічних особливостей, нахилів, здібностей, які мають 
суттєву значущість для вибору чи зміни професії, шляху професійного на-
вчання, працевлаштування.

Зрозуміло, що для вирішення таких завдань необхідна суттєва перебудова 
змісту, форм і методів профінформаційної роботи, в основу якої мають бути 
покладені такі основні вимоги: а) системна побудова профорієнтаційної ро-
боти; б) психологічна та професіографічна насиченість; в) значущість профе-
сіографічної інформації для особистості.

Чільне місце в профінформаційній роботі, побудованій на професіографі-
чному матеріалі, відводиться таким формам роботи з учнівською молоддю, 
як проведення «Професіографічних зустрічей», «Професіографічних екскур-
сій», що активізують підготовку учнівської молоді до вибору професії з ура-
хуванням їх індивідуально-психологічних особливостей і потреб ринку праці 
та виступають організаційною основою її проведення. Їх завдання витікають 
із загальних завдань всієї професійної орієнтації й полягають у наступному: 
а) ознайомленні учнівської молоді з сучасним ринком праці і побудовою про-
фесійної кар’єри, можливими шляхами оволодіння професією; б) активізації 
інтересів учнів до проблеми вибору професії; в) вихованні в учнів відповіда-
льного ставлення до свідомого вибору професії, правильного розуміння його 
сутності; г) виявленні і формуванні в учнів правильної мотивації вибору про-
фесії, позитивного ставлення до всіх видів професійної діяльності; ґ) сприян-
ні розвитку пізнавальної активності, самостійності, допитливості, логічному 
мисленні і творчому підході до будь-якого виду діяльності; д) стимулюванні 
учнівської молоді до самопізнання, виховання потреби у самоудосконаленні, 
самовихованні професійно важливих якостей з метою професійного самови-
значення. Зміст цих форм профінформаційної роботи спрямований на озна-
йомлення учнівської молоді з соціально-економічними і психологічними 
основами вибору професії та побудований таким чином, щоб створювати фу-
ндамент формування в неї умінь самостійного вивчення професій, озброєння 
необхідними знаннями про світ професій, про професійне самовизначення і 
шляхи його реалізації.

Тематика вищеназваних форм профінформаційної роботи передбачає зна-
йомство молоді: а) з професійним простором; б) з методикою аналізу профе-
сії; в) з суб’єктивними умовами професійного вибору; г) з методикою само-
пізнання своїх можливостей, самооцінкою професійно важливих якостей та 
їх самовихованням; ґ) з методикою самостійної орієнтації у професійному 
просторі й у своїх можливостях включення в ту чи іншу професійну діяль-
ність та побудову професійної кар’єри. Їх основна функція характеризується 
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системоутворювальною силою. Молодь, засвоюючи певні знання в проце-
сі названих форм профінформаційної роботи, отримує активну установку 
на сприйняття і засвоєння тієї інформації, що знаходиться в професіогра-
фічному описанні професії, та на цілому ряді прикладів дізнається, чим за-
грожує помилка у виборі професії й наскільки сприятливо, перспективно і 
благотворно розгортається доля людини, якщо вибір професії здійснюється 
правильно, з урахуванням вимог тієї чи іншої професії та своїх індивідуаль-
но-психологічних особливостей.

Відмінність цих форм профінформаційної роботи від традиційних захо-
дів полягає в тому, що в процесі їх підготовки і проведення учнівська молодь 
оволодіває методом аналізу професій (особливо робітничих і актуальних 
на ринку праці) та набуває вмінь у складанні їх професіографічних харак-
теристик. Психологічним стержнем, методичною основою їх проведення є 
професіограма конкретних професій (особливо тих, що актуальні на ринку 
праці). Апробація цих форм профінформаційної роботи показала, що отри-
мана за їх допомогою інформація має велику привабливу силу для учнівської 
молоді. З іншого боку, вони є ефективною методичною основою для вивчен-
ня різних типів професій.

Широка і глибока професіографічна інформація про професії дуже потріб-
на профконсультантам, які допомагають людям у виборі чи зміні професії, про-
філю навчання, у працевлаштуванні. Оскільки професіограма є систематизаці-
єю інформації про професії, то вона стає тим необхідним матеріалом, на якому 
повинні будуватися методичні прийоми професійної консультації, бесіди.

Професіографічна інформація стосовно розумового, психологічного та 
фізичного розвитку клієнта, його освіти і здоров’я, характеру професійної 
підготовки, різних психофізіологічних компонентів (сенсорні процеси, ро-
зумові дії, психічні процеси), а також деяких особистісних особливостей 
дозволить профконсультанту співставити вимоги професії з можливостями 
особистості й дати обґрунтовану пораду щодо вибору чи зміни професії, про-
філю навчання, працевлаштування.

Таким чином, використання в профконсультаційній роботі професіогра-
фічного матеріалу має свої особливості. Професіограма дозволяє профкон-
сультанту правильно визначити критерії придатності людини до професійної 
діяльності, обґрунтувати вибір психодіагностичних методів для оцінки і про-
гнозування ефективності професійного навчання та майбутньої професійної 
діяльності. На основі порівняльного аналізу результатів психодіагностично-
го обстеження і професіографічних матеріалів профконсультант конструює 
профконсультаційну бесіду та надає клієнту пораду щодо вибору професії, 
профілю професійного навчання, місця роботи. Крім того, професіографіч-
ний матеріал дає можливість самій особистості усвідомити свої психофізіо-
логічні якості, здібності й адекватно оцінити їх стосовно своєї придатності 
до профілю навчання, конкретної професії. Професіографічна інформація 
спрямовує особистість до самоаналізу, надає можливість «приміряти» себе 
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до професії, проводити, таким чином, самоконсультацію відносно професій-
ного вибору на різних етапах освітньо-професійного шляху людини.

У профвідборі встановлюється більш жорсткий зв’язок між людиною і 
професією, тому методика розробки професіограми для цієї мети має свою 
специфіку. Профвідбір проводиться, передусім, на професії, що висувають 
підвищені чи специфічні вимоги до психіки людини. До такої професійної 
діяльності не можна допускати будь-яку людину, не враховуючи її відпові-
дних індивідуальних якостей. Так, професії машиніста, водія, диспетчера, 
оператора доступні не кожному. Особливі психологічні характеристики ви-
магаються також для професій педагогічного профілю.

Важливим напрямом підвищення ефективності профорієнтаційної роботи 
у системі педагогічної освіти є використання професіографічного матеріалу 
при проведенні професійного відбору перед початком професійного навчан-
ня. Показниками, за якими визначається доцільність профвідбору, є різни-
ця: а) у індивідуально-психологічних особливостях людей, які відповідають 
чи не відповідають вимогам професії, у термінах оволодіння професією; б) 
у рівні успішності та відрахування в процесі навчання. Проведення в службі 
зайнятості профвідбору претендентів, бажаючих оволодіти тією чи іншою 
професією, вимагає знань вимог та протипоказань, необхідних для оволодін-
ня цією професією. Це дозволяє скоротити чисельність відрахування до міні-
муму, підвищити успішність процесу професійного навчання та подальшого 
працевлаштування.

Отже, професіографічний матеріал виступає одним із засобів, здатних 
підвищити рівень активізації особистості та її самостійності в проектуванні 
свого професійного життєвого шляху. Без наявності банку доступних, ціка-
вих і вміло розроблених професіограм, що враховують психологію числен-
них користувачів (працівники служби зайнятості, учнівська молодь, учителі, 
батьки тощо), це зробити неможливо.

Важливу роль у забезпеченні ефективності профорієнтації відіграє пси-
ходіагностика, бо вона дає змогу отримати інформацію про індивілуаль-
но-психологічні особливості, домагання людини, прогнозувати успішність 
її працевлаштування і діяльності, надавати поради щодо вибору чи зміни 
професії, переорієнтації чи перенавчання. Тут доречні слова: «Щоб діяти з 
повним шансом на успіх, потрібно знати той матеріал, на який доведеться 
впливати».

Психодіагностичне забезпечення професійної орієнтації дає можливість 
вирішувати такі завдання: а) діагностика здібностей, необхідних для визна-
чення рівня відповідності розвитку особистісно-професійних можливостей 
клієнта вимогам програми професійної підготовки і її індивідуалізації, що 
враховує індивідуальні відмінності, можливості працевлаштування; б) діаг-
ностика індивідуально-психологічних особливостей, що передбачає вибір чи 
зміну професії, працевлаштування на основі співставлення її вимог з індиві-
дуально-психологічними особливостями або відбір найбільш придатних ка-
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ндидатів з числа бажаючих освоїти конкретну професію, або зайняти певну 
вакансію (необхідна складова при вирішенні завдань професійного відбору); 
в) оцінка індивідуально-психологічних особливостей і розробка рекоменда-
цій щодо можливого подолання небажаних тенденцій у регуляції діяльності 
чи поведінки, або щодо розвитку позитивних тенденцій, що компенсують не-
бажані; г) корекція, що проводиться на основі виявлення причин, які викли-
кають небажані тенденції з точки зору соціальних, професійних чи будь-яких 
інших норм діяльності й поведінки.

Психодіагностичне обстеження повинно давати «стратегічну» інформа-
цію про особистість для того, щоб забезпечити більш-менш довготривалий 
прогноз і можливість співставити результати обстеження із зовнішніми ета-
лонами ефективної поведінки й діяльності. Такими еталонами, наприклад, 
можуть виступати вимоги професійного навчання, професійної діяльності 
тощо. Але для того, щоб допомогти учнівській молоді в правильному виборі 
чи зміні професії, працевлаштуванні необхідно вивчати її індивідуально-пси-
хологічні особливості. Проте, як не прикро це визнавати, педагогічні пра-
цівники, як правило, погано знають індивідуально-психологічні особливості 
своїх підопічних, оскільки достатньою мірою не володіють методами психо-
логічної діагностики і не забезпечені ними.

Не кожна людина може успішно освоїти будь-яку професію через пе-
реважання у неї тих чи інших індивідуально-психологічних особливостей. 
Суб’єктивний підхід без урахування цього факту часто призводить до непра-
вильного вибору професії, профілю професійного навчання, внаслідок чого 
це негативно відбивається на справі (неуспішність у навчанні, відсів, трудно-
щі працевлаштування після закінчення навчання).

Одним із засобів, що сприяє цілеспрямованому отриманню знань про себе, 
є розвиваюча психологічна діагностика, яка передбачає використання в ро-
боті з людиною комплексу психодіагностичних методик, що забезпечують 
можливість отримання інформації про їх індивідуально-психологічні особ-
ливості, міру їх відповідності вимогам професії, профілю навчання, майбут-
ній роботі і можливості розвитку.

Саме розвиваюча психодіагностика є одним з ефективних засобів, що 
сприяє цілеспрямованому наданні молоді знань «про себе». Така діагностика 
передбачає використання комплексу психологічних методик, що дозволяє, 
по-перше, отримувати інформацію про індивідуально-психологічні особли-
вості учнівської молоді та ступінь їх відповідності вимогам професії і, по-
друге, дає можливість розвитку цих психологічних властивостей (розвиваючі 
інтелектуальні й соціальні тренінги, психологічні, ділові ігри тощо).

Розвиваюча психологічна діагностика охоплює основні індивідуально-
психологічні особливості, які характеризують психологічні ресурси особис-
тості, її індивідуально-психологічний потенціал, що безпосередньо впливає 
на вибір чи зміну професії, на успішність професійного навчання, працевла-
штування, якість підготовки (перепідготовки) кадрів. До них відносяться такі 
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особливості, як: а) психологічні та психофізіологічні (психологічні й пове-
дінкові прояви індивідуально-психологічних особливостей і основних вла-
стивостей нервової системи); б) мотиваційні (властиві особистості нахили 
й інтереси, пов’язані з вибором професії, професійним навчанням (перена-
вчанням), працевлаштуванням); в) комунікативні (здатність до спілкування, 
встановлення контактів з людьми); г) емоційно-вольові (типові для особис-
тості емоційні стани, а також можливості емоційної регуляції поведінки та 
діяльності); ґ) інтелектуальні (сформованість інтелектуальних здібностей і 
показників інтелектуальної діяльності); д) соціально-психологічні (ціннісні 
орієнтації, комунікативні й організаторські якості особистості).

Іншими словами, розвиваюча психодіагностика дозволяє виявити, що 
знає людина, якими індивідуально-психологічними особливостями володіє, 
що вона цінує, що і як створює, як спілкується. Знаючи індивідуально-психо-
логічні особливості учнівської молоді, можна будувати процес професійного 
самовизначення більш цілеспрямовано, таким чином, щоб проводити коре-
кційні впливи, що дозволяють певною мірою компенсувати ті недоліки, які 
можуть виникати з природних особливостей людини. Проведення регулярної 
і оперативної діагностики виконує також роль зворотного зв’язку в професій-
ному розвитку особистості, акцентує увагу на її саморозвитку.

Реалізація розвиваючого підходу до психодіагностики надає їй новий 
смисл і поряд з традиційним завданням — визначення актуального стану 
розвитку індивідуальності, дає можливість: а) надавати учнівській молоді 
кваліфіковану й науково обґрунтовану допомогу щодо професійного самови-
значення; б) визначати обмеження у виборі сфер професійної діяльності, які 
пред’являють жорсткі вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 
людини; в) використовувати її результати для стимулювання потреб учнівсь-
кої молоді в самопізнанні та самовдосконаленні в руслі підготовки до своєї 
майбутньої професійної діяльності; г) виявлення недоліків, прогалин у роз-
витку тих чи інших індивідуально-психологічних особливостей, здібностей, 
які важливі для оволодіння професійною діяльністю; ґ) приймати рішення 
щодо характеру корекційної та розвиваючої роботи з метою підготовки осо-
бистості до вибору чи зміни професії, профілю навчання (перенавчання), 
працевлаштування; д) здійснювати контроль за розвитком індивідуально-
психологічних особливостей, здібностей учнівської молоді, що вимагаються 
для оволодіння професією, їх корекції, тренувань, тренінгу.

Таку відповідність можна виявити тільки в процесі психодіагностично-
го обстеження особистості. При цьому слід зауважити, що психодіагностика 
спрямована не на виявлення й оцінку професійних здібностей, а тієї при-
родної бази особистості, її психологічних якостей і властивостей, що спри-
яють формуванню професійних здібностей, засвоєнню знань, формуванню 
та розвитку вмінь тощо. Це дає підстави для прогнозування можливостей 
повної і творчої реалізації особистості в певних видах професійної діяльно-
сті. Але при цьому слід зважати на те, що прогнозуванню підлягають мож-
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ливості, а не сам факт їх реалізації. Річ у тому, що в процес реалізації часто 
втручаються неконтрольовані соціальні й соціально-економічні фактори, які 
можуть внести суттєву корективу в розвиток особистості і в напрямки її про-
фесійного самовизначення.

Психодіагностичне обстеження особистості, його результати мають вели-
ке значення не тільки в поставленні психологічного діагнозу (пізнання пси-
хологічної індивідуальності), але й у прогнозуванні розвитку особистості, 
його активізації та корекції. У багатьох випадках воно включає поряд з пі-
знавальним, констатуючим аспектом, також аспект перетворювальний, конс-
труктивний, якоюсь мірою творчий. Сутність такого системно-орієнтованого 
обстеження полягає в тому, що проблеми невпевнених у собі молодих людей 
розглядаються як рушійні сили їх розвитку. Чим меншим арсеналом самостій-
ного розв’язання своїх проблем учнівська молодь володіє, тим більше психо-
логічної допомоги вона потребує, бо нерозв’язання проблеми професійного 
самовизначення, професійного навчання (перенавчання) призводить до про-
яву особистісних дисгармоній. Фахівець з профорієнтації, профконсультант, 
педагог, маючи інформацію про індивідуально-психологічні особливості уч-
нівської молоді, може заздалегідь уявити, як вона може поводити себе в тій 
чи іншій ситуації процесу професійного самовизначення, як буде реагувати 
на ту чи іншу пораду, тобто чого, в принципі, від них можна очікувати. Від-
повідно до цього можна продумати і свої власні дії, манеру спілкування з 
учнем, зміст і форму поведінки. В іншому випадку фахівці з профорієнтації, 
педагоги ведуть себе обережно, стримано, уникаючи категоричних суджень і 
рішучих дій, вичікуючи прояснення ситуації. Такий загальний механізм ви-
користання оперативної психодіагностики в професійній орієнтації у системі 
педагогічної освіти.

Психодіагностика служить для досить швидкого і надійного забезпечен-
ня збору даних про клієнта, для формулювання адекватного психологічного 
діагнозу, що являє собою структурований опис комплексу взаємопов’язаних 
психічних властивостей — здібностей, стійких індивідуально-психологічних 
особливостей, інтересів, мотивів, потреб особистості. Поставлений діагноз 
може супроводжуватися рекомендаціями щодо розвитку чи корекції якостей, 
що вивчаються. При цьому постановка психологічного діагнозу практично 
не виступає як самоціль. Майже завжди цей акт є лише передумовою пев-
них дій, що так чи інакше торкаються долі обстежуваного. Але сам по собі 
психологічний діагноз такі дії не визначає. Його вплив опосередковується 
прогнозуванням — процесом, що має багатозначний характер. Констатую-
чи наявність і вираженість певних психологічних властивостей особистості 
(наприклад, рівня розвитку, інтелекту, типу темпераменту), ми, тим самим, 
немовби прогнозуємо можливу поведінку людини у майбутньому. Щоправда, 
цей прогноз носить дуже загальний характер і є досить невизначеним, але 
інакше й не може бути, оскільки не визначені умови, в яких буде жити та ді-
яти обстежуваний. Адже будь-яка людина, якими б індивідуальними рисами 
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вона не володіла, в різних умовах буде діяти, поводитись по-різному. Звідси 
— психологічний діагноз тільки тоді перетворюється в справжній прогноз, 
коли він «прив’язується» до конкретних життєвих умов, до певної життєвої, 
навчальної чи професійної ситуації.

Психодіагностика здійснюється заради прогнозу, тобто за рядом ознак 
визначається психологічна властивість, яка є причиною певної поведінки, і 
прогнозується ця поведінка. Наприклад, діагностуються психологічні особ-
ливості майбутнього педагога для того, щоб спрогнозувати можливість його 
успішного професійного навчання. Успішне прогнозування можливе за умов, 
коли психічна властивість, що вимірюється, є передумовою успішного про-
фесійного навчання. Тобто, психодіагностика дає можливість складання 
не тільки діагностичної, а й прогностичної характеристики особистості, що 
дає змогу передбачити динаміку подальшого розвитку її індивідуально-пси-
хологічних особливостей у різних життєвих ситуаціях, в опануванні профе-
сією, в професійній діяльності.

Проведення психодіагностичного обстеження дає можливість виріши-
ти проблеми професійної консультації. Профконсультант, перш ніж давати 
клієнту поради, повинен поставити психологічний діагноз, оцінити сутність 
психологічної проблеми, що хвилює клієнта. При цьому консультант спира-
ється на результати індивідуальної бесіди з клієнтом і спостереження за ним. 
Реалізація цього підходу можлива при використанні психодіагностики для ви-
значення актуального стану розвитку індивідуальності. Для цього слід: а) ви-
користовувати її результати для виявлення недоліків, вад у розвитку тих чи 
інших властивостей, здібностей, які є важливими для майбутньої професійної 
діяльності; б) враховувати її результати при прийнятті рішення про характер 
розвивальної та корекційної роботи з метою підготовки до майбутньої про-
фесійної діяльності; в) спиратися на її результати для здійснення контролю 
за розвитком індивідуально-психологічних особливостей, які вимагаються, пі-
сля корекції чи тренінгу; г) враховувати результати діагностичного обстежен-
ня для визначення певних обмежень у виборі сфер професійної діяльності, які 
пред’являють жорсткі вимоги до працівника; ґ) використовувати її результати 
для стимулювання потреб особистості в самопізнанні та самовдосконаленні 
в руслі підготовки до своєї майбутньої професійної діяльності. У цілому, вся 
профконсультаційна робота має будуватися таким чином, щоб з діагностичної 
вона перетворилася в діагностично-прогностичну, корекційну.

Результати психодіагностики мають важливе виховне значення для осо-
бистості, бо дозволяють проводити корекцію «психологічного автопортрета» 
і самооцінки. Самооцінка може бути стихійною, але вона буде більш адеква-
тною у відповідності з рекомендаціями фахівця з профорієнтації, профкон-
сультанта центру зайнятості. Одним із основних мотивів участі в психодіаг-
ностичному обстеженні є бажання дізнатися щось нове про себе й отримати 
кваліфіковану пораду про напрямок самовдосконалення. Тому, крім конста-
туючої оцінки індивідуально-психологічних властивостей особистості, при 
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психодіагностичному обстеженні необхідно конструктивно вирішити питан-
ня про те, що саме необхідно кожній конкретній людині для подолання чи 
компенсації деяких її властивостей (не досить розвинутих або таких, що ма-
ють негативний характер), для формування індивідуального стилю поведінки 
та діяльності, для вдосконалення особистісних якостей.

У відповідності з сучасною загальнопсихологічною теорією особистість 
необхідно розглядати як системне утворення, яке динамічно розвивається і 
взаємодіє з іншими суб’єктами й об’єктами. Це означає, що адекватна з точки 
зору задач психодіагностики психологічна модель має включати описання всіх 
основних закономірностей внутрішньої організації такої складної інтегральної 
системи, як особистість і формування всіх її зовнішніх взаємодій, у тому числі 
її реакцій на зовнішні впливи. Таке розуміння психологічної моделі особисто-
сті припускає, що вона має описувати не тільки інтеріндивідуальні зв’язки й 
елементи, що відтворюють структуру особистості, але і закономірності пси-
хічного відображення нею (особистістю) об’єктивної реальності, організацію 
цілеспрямованої діяльності та поведінки в різних об’єктивних обставинах. 
Лише на цій основі можна виділити ті параметри й характеристики людини, 
які утворюють модель особистості та дозволяють оцінювати її індивідуальні 
особливості, як особистісні, так і поведінкові (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1
Перелік основних якостей для психодіагностичного обстеження 

особистості
1. Мислення, інтелект:

— наочно-образне;
— предметно-дійове;
— словесно-логічне (вербальне — невербальне);
— образне;
— оперативне;
— абстрактно-логічне;
— креативне.

2. Сприйняття:
— зорове, розрізнення кольорів;
— слухове;
— дотикове;
— кінетичне;
— міжособистісне, соціальне.

3. Пам’ять:
— довільна, мимовільна;
— довготривала, короткотривала;
— рухова, зорова, слухова;
— словесно-логічна;
— образна;
— оперативна.
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4. Увага:
— довільна, мимовільна;
— стійкість;
— концентрація;
— розподіл;
— переключення.

5. Властивості нервової системи:
— сила, слабкість;
— рухливість;
— урівноваженість;
— лабільність.

6. Психомоторні якості:
— швидкість реакції;
— точність рухів;
— координація рухів.

7. Особистісні якості:
— емоційно-вольова стійкість;
— самооцінка, рівень домагань;
— комунікативність;
— організаторські здібності;
— відповідальність;
— емпатія;
— лідерство;
— мотивація досягнення;
— схильність до ризику;
— регуляція, саморегуляція поведінки;
— конфліктність;
— компромісність;
— агресивність.

8. Вольові якості:
— сміливість, рішучість;
— цілеспрямованість.

9. Психофізіологічні характеристики:
— фізична сила;
— витривалість;
— утомлюваність.

Введення у сферу теоретичних проблем психодіагностики поняття «психо-
логічна модель особистості», на нашу думку, дає додаткові можливості для роз-
робки і вдосконалення практики застосування психодіагностичних методів.

Основною задачею психодіагностики є побудова науково-обґрунтованих 
висновків про специфічні і загальні закономірності психічної регуляції діяль-
ності та поведінки як особистості в цілому (розробка загальної моделі особи-
стості), так і конкретного обстежуваного суб’єкта з наступним отриманням 



65

прогностичних висновків про ймовірні параметри діяльності та поведінки, 
про стан суб’єкта в умовах його життя. У всіх випадках психодіагностика 
вирішує такі типові для неї завдання: а) встановлення наявності у людини 
тієї чи іншої психологічної властивості або особливості поведінки, діяльно-
сті; б) визначення ступеня розвитку даної властивості, якості, їх вираженості 
в певних кількісних і якісних показниках; в) описання психологічних та по-
ведінкових особливостей людини, які діагностуються, в тих випадках, коли 
це необхідно; г) порівняння в різних людей ступеня розвиненості індивідуа-
льних психологічних властивостей та якостей, що вивчаються. Усі ці завдан-
ня вирішуються як у комплексі, так і кожне окремо. При цьому, практично 
в усіх випадках, за виключенням якісного описання результатів, необхідною 
вимогою є володіння методами математичної статистики.

Психодіагностичні задачі вимагають застосування складних комплексних 
процедур, психодіагностичного інструментарію та наступної інтерпретації 
якостей і властивостей людини, що діагностуються. Перш ніж психодіагно-
стичні методики можуть бути використані для практичних цілей, вони пови-
нні пройти перевірку за низкою формальних критеріїв, що доводять їх високу 
якість та ефективність. Вся проблема в цьому розумінні зводиться до пи-
тання, що власне вимірює ця методика в психіці людини, якими одиницями 
вимірювання можна користуватися для отримання даних і наскільки можна 
буде довіряти цим даним.

До основних вимог, яким повинні відповідати психодіагностичні мето-
дики відносяться: валідність, надійність, однозначність і точність. Перш ніж 
використовувати ту чи іншу методику фахівець з профорієнтації, профкон-
сультант повинні мати чітке уявлення про те, якою мірою вибрана методи-
ка відповідає перерахованим критеріям. Без такого уявлення вони будуть 
не в змозі визначити, чи можна довіряти отриманим за її допомогою даним.

Основним критерієм якості психодіагностичної методики є її валідність, 
що виражає практичну цінність методики, діагностичну та прогностичну мо-
жливість і реальність її використання з певною метою. Валідність повинна 
дати відповіді на запитання, чи вимірює дана методика те, що вона повинна 
вимірювати, і наскільки точно вона це робить. Взагалі ця інформація про все 
те, що дана методика виявляє. Це адекватність, діагностична та прогностич-
на сила, практична корисність.

Коли ми маємо на увазі придатність методики для певної мети, то гово-
римо про її адекватність; коли ми хочемо сказати, що результати методики є 
точним і влучним відображенням міри або своєрідності характеристики, яка 
досліджується, ми тим самим визначаємо їх достовірність.

Однією з важливих вимог до психодіагностичної методики є її надій-
ність, що характеризує її з точки зору стабільності результатів, отриманих 
при повторному використанні цієї методики за аналогічних умов. Надійність 
методики показує, наскільки точно проводиться психологічне вимірювання, 
наскільки можна довіряти отриманим результатам і наскільки вона стійка 
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до впливу сторонніх, випадкових факторів. Найбільш ефективним способом 
встановлення надійності психодіагностичної методики є вирахування коефі-
цієнта кореляції між результатами обстеження одних і тих же досліджуваних 
за допомогою цієї методики через певний проміжок часу (4-6 місяців).

Методики, що застосовуються в психодіагностичному вивченні індивіду-
ально-психологічних властивостей і якостей, повинні бути стандартизовані. 
Стандартизація психодіагностичних методик пов’язана з розробкою чітких 
інструкцій для обстежуваного, а також для користувача щодо проведення об-
стеження і обробки одержаних результатів з наступною їх інтерпретацією. 
Вона передбачає повну уніфікацію всіх деталей обстеження: виду, інтенси-
вності та тривалості різних подразників (при використанні апаратурних ме-
тодик), інструкцій, стимульного матеріалу, протоколів обстеження, а також 
порядок обробки одержаних результатів і поставлення на їх основі діагнозу. 
Передбачається також стандартизація психодіагностичних шкал для діагнос-
тування ступеня вираженості індивідуальних психологічних і психофізіоло-
гічних властивостей та якостей особистості, що вивчаються.

Крім основних вимог, до психодіагностичних методик пред’являється 
ряд інших, а саме: а) в методиці має бути однозначно сформульовані мета, 
предмет і сфера застосування; б) процедура проведення обстеження повинна 
бути задана у вигляді однозначного алгоритму: пред’явлення завдань, про-
ведення обстеження й аналізу відповідей; в) процедура обробки результатів 
повинна мати статистично обґрунтовані методи підрахунку та стандартизації 
критеріальних норм (оцінні показники методики мають виключати будь-яку 
можливість впливу на об’єктивність оцінки з боку діагноста); г) оціночні 
шкали повинні бути перевірені на репрезентативність, валідність і надійність 
у заданій сфері застосування; ґ) фахівці служби зайнятості з профорієнтації, 
використовуючи психодіагностичні методики, мають вести банк даних, зі-
браних за ними, і проводити періодичну корекцію всіх їх стандартів; д) ме-
тодика повинна бути зрозумілою та доступною не тільки для діагноста, але 
й для обстежуваного, вимагати від нього мінімум фізичних і психологічних 
зусиль для проведення психодіагностики; е) інструкція до методики повинна 
бути простою, короткою та досить зрозумілою без додаткових пояснень, на-
лаштовувати обстежуваного на сумлінну й довірливу працю; є) об’єктивність 
і стандартизованість (методики повинні об’єктивно кількісно оцінювати пе-
вні властивості, якості особистості, забезпечувати відтворення результатів, 
отриманих різними практичними психологами); ж) методика повинна бути 
прогностичною (надавати можливість правильно прогнозувати успішність 
діяльності та поведінки і подальшого розвитку обстежуваного на основі ре-
зультатів обстеження за даною методикою).

Важливим питанням є дотримання певних вимог до психодіагностичних 
методик, що використовуються в профорієнтаційній роботі. До таких методик 
мають бути пред’явлені специфічні вимоги методологічного характеру, осно-
вними з яких є: а) психодіагностичні методики мають бути спрямовані на ви-
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явлення й оцінку індивідуальних особливостей прояву психічних функцій, 
повинні бути позбавлені впливу знань, інтелектуальних і моторних умінь та 
навичок обстежуваного на результативність обстеження; б) методики мають 
бути чітко спрямованими на виявлення й оцінку саме тих функцій, які під-
лягають виявленню, з максимально можливим виключенням інших, супутніх 
функцій; в) будь-яка профорієнтаційна методика за складністю своєї робочої 
частини має бути доступною для кожного клієнта, який обстежується за даною 
методикою; г) широкий статистичний матеріал показників психодіагностично-
го обстеження має відповідати закономірностям нормального розподілу вели-
чин; ґ) методики мають забезпечувати надійне виявлення й оцінку психічних 
функцій: про це має свідчити позитивна кореляція основного (першого) і ко-
нтрольного (другого) обстеження особистості; д) оцінні показники за методи-
ками мають виключати будь-яку можливість впливу на об’єктивність оцінки з 
боку діагноста, мають бути незалежними від його інтуїтивних та інших уяв-
лень і ставлень до обстежуваного; е) психодіагностичні методики мають бути 
позбавлені прямої імітації певної професійної діяльності.

Оцінку професійно важливих якостей різних типів професій можна, 
на нашу думку, проводити за допомогою такого комплексу психодіагности-
чних методик:

технічне мислення — методика Бенетта;
комунікативні й організаторські нахили — методика «КОС — 2»;
концентрація уваги — методика «Коректурна проба»;
оперативна пам’ять — методика «ОП — 1»;
невербальний інтелект — тест Равена;
стійкість уваги — методика «ВН — 2»;
просторові уявлення — методика «Кубики»;
наочно-образна пам’ять — методика «КНОП — 1»;
основні характеристики темпераменту — тест Айзенка;
емоційна стабільність — тест Тейлора;
лабільність і сила нервової системи — методика «Тепінг — тест»;
вербальний і невербальний інтелект — методика Р. Амтхауера;
індивідуально-типологічні особливості — методика ІТО (Л. Собчик).

Для діагностики якісної своєрідності особистісних властивостей викори-
стовується багатофакторний особистий опитувальник Р. Кеттелла 16-ФО-187. 
А. Усі перераховані методики апробовані на репрезентативних вибірках. Де-
тальні описання конструкцій і психологічних особливостей методик, а також 
шкали оцінок рівня розвитку досліджуваних індивідуально-психологічних 
якостей і особистісних властивостей подані в інструкціях до цих методик.

Психодіагностичний комплекс відповідає всім нормам стандартизації, 
зокрема таким параметрам: доведена висока валідність і надійність кожної 
методики, вони оснащені стандартизованими шкалами оцінок, а результати 
дослідження оцінюються якісними та кількісними показниками. До кожної 
методики додається опис її конструктивних і психологічних особливостей, 
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процедура проведення обстеження, стимульний матеріал й інтерпретація 
отриманих результатів. Об’єктивність отриманих даних забезпечується тим, 
що для досягнення поставлених цілей використовується комплекс психодіаг-
ностичних методик, які доповнюють одна одну і корегують. Крім того, біль-
шість методик дуже практичні, не забирають багато часу на їх використання, 
забезпечують можливість як індивідуального, так і групового обстеження.

Щодо кількісних характеристик вимог професій, які пред’являються 
до індивідуально-психологічних якостей людини, зазначимо, що ідея матри-
чної точності у відношенні до таких складних явищ, що постійно розвива-
ються, як індивідуально-психологічні якості і властивості особистості, пе-
редбачає свої певні рамки використання і не повинні доводитися до абсурду. 
У більшості випадків професійної орієнтації практично досить звернутися 
до смислової точності опису професії. Наприклад, якщо ми в тексті професі-
ографічного опису професії звернемо увагу некомунікабельної людини на те, 
що професія провідника пасажирського потягу чи продавця промтоварного 
магазину саме вимагають багатьох і часто тривалих поїздок, контактів, іноді 
пов’язаних з суперечками з різними незнайомими людьми, то така інформа-
ція йому, зрозуміло, буде корисною в аспекті професійного вибору, навіть 
якщо тут і немає норм для оцінки комунікативності.

Серйозною проблемою психодіагностики є причини її помилок і фактори, 
що впливають на результати психодіагностичних обстежень. Слід відмітити, 
що причини помилок психодіагностики криються не тільки в недосконалості 
методик. Неточність може виникнути в будь-якій ланці процесу психодіаг-
ностики, що йде від методики до обстежуваного і від нього до фахівця, який 
інтерпретує результати обстеження. Тому причини помилок у результатах 
психодіагностичного обстеження можна розглядати на таких рівнях: а) недо-
сконалість психодіагностичної методики призводить до двох видів помилок: 
до постійних причин помилок відносяться — неадекватне формулювання 
інструкції, нечітка інструкція подачі методики обстежуваному, незрозумілі 
чи неоднозначні завдання, запитання тощо; до непостійних причин помилок 
методики відносяться різночитання бланків для відповідей, зміна умов під 
час обстеження тощо; б) ситуація обстеження (час проведення обстеження, 
неоднакове освітлення приміщення при груповому обстеженні, наявність 
сторонніх подразників тощо); в) особистість фахівця, який проводить об-
стеження, що мало враховується при аналізі причин помилок у результатах 
психодіагностичного обстеження (вік, стать, зовнішній вигляд, як його пред-
ставили та ін.); г) психічний функціональний стан обстежуваного (настрій, 
мотивація, втома, ставлення до обстеження, тенденція до ризику і відгаду-
вання правильних рішень тощо); ґ) спосіб оцінки результатів та їх інтерпре-
тація впливає на результати в тих методиках, де отримані дані вимагають 
як кодування — переведення первинної інформації в певні категорії, так і 
оцінки відповідності відповіді певному еталону або певним вимогам (оцінка 
відповідей відносно її повноти, абстракції, оригінальності тощо).
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Фахівець з профорієнтації чи профконсультант, педагог, чим би він не займа-
вся, постійно має справу з психодіагностичним інструментарієм. До того ж, спе-
ціалісти названого профілю мають справу з найскладнішим об’єктом пізнання і 
дослідження — людиною. Тому вони не мають права на помилку. Це накладає 
певну відповідальність і збільшує вимоги до професійної підготовки та компете-
нції фахівців в оволодінні психодіагностичним інструментарієм. У першу чергу 
вони повинні: а) досконало знати психологічні теорії, на яких будуються психо-
діагностичні методи, що ними використовуються; б) досконало знати банк пси-
ходіагностичних методик й умови їх правильного застосування; в) знати, якою 
мірою методи психодіагностики відповідають критеріям надійності, валіднос-
ті, точності, однозначності, і володіти засобами їх перевірки; г) забезпечувати 
повну стандартизацію проведення психодіагностичного обстеження; ґ) нести 
повну особисту відповідальність за інтерпретацію результатів, що здійснюється 
на основі психодіагностичного обстеження (діагноз, прогноз, психотерапевтичні 
та розвиваючі заходи); д) у підборі методик керуватися не суб’єктивними пере-
вагами й упередженістю щодо оцінки методик, а виходити з вимог максимальної 
ефективності психодіагностики — максимум надійності при мінімумі затрат; 
е) не вважати, що отримані дані є остаточним і незмінним вироком для дослі-
джуваного, передбачати та прогнозувати особистісні зміни й розвиток особи-
стості; є) знати, що жодна психодіагностична методика не дає гарантії повної 
«істинності» результатів щодо характеристики особистості; ж) усвідомлювати, 
що конкретна особистість завжди складніша і глибша у порівнянні з теорією, 
а тому необхідно реалістично оцінювати можливості методики; з) враховувати 
можливий вплив емоційно-вольового стану обстежуваного на результати психо-
діагностичного дослідження; и) при проведенні психодіагностичного обстежен-
ня дотримуватися професійно-етичних норм і правил.

Для того, щоб отримати адекватні результати, необхідно чітко дотриму-
ватись суворих правил проведення психодіагностичного обстеження, оброб-
ки та інтерпретації результатів. Найважливішими з таких правил є: а) перш 
ніж використовувати методику, фахівець з профорієнтації, профконсультант 
повинен провести його апробацію на собі або на інших людях; б) до поча-
тку обстеження обстежуваний повинен чітко зрозуміти тестові завдання та 
інструкцію до методики; в) у процесі обстеження всі обстежувані мають зна-
ходитися в рівних умовах, жодному з них не слід надавати перевагу; г) у про-
цесі обстеження не можна давати обстежуваним додаткові пояснення; ґ) при 
виконанні завдань обмеження в часі для всіх обстежуваних повинні бути од-
наковими; д) під час проведення обстеження необхідно слідкувати за тим, 
щоб усі обстежувані працювали самостійно, не впливали один на одного, що 
могло б змінити результати обстеження; е) кожна методика повинна мати об-
ґрунтовану і вивірену процедуру обробки та інтерпретації одержаних за нею 
результатів, що дозволяє уникнути помилок.

Головне призначення психодіагностичного обстеження в роботі фахівців 
з профорієнтації, профконсультантів полягає в глибокому вивченні психо-
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логічної структури особистості, її внутрішнього світу. Тому основною про-
блемою, яку повинен вирішити фахівець при проведенні обстеження, є пла-
нування цього обстеження з урахуванням специфіки завдання і об’єктивних 
умов його вирішення.

Планування психодіагностичного обстеження включає ряд етапів, кожен 
з яких передбачає постановку деяких питань і одержання відповідей на них. 
Послідовність проведення обстеження може бути такою: а) визначення 
мети; б) формулювання психологічної проблеми; в) підбір конкретних тесто-
вих методик; г) проведення психодіагностичного обстеження; ґ) обробка та 
інтерпретація отриманих результатів (формулювання психологічного діагно-
зу, що повинен містити і прогноз подальшого розвитку); д) розробка рекоме-
ндацій та програм щодо психокорекційної та розвиваючої роботи.

Перше, що має зробити фахівець з профорієнтації, профконсультант, це 
дати відповіді на запитання: «Що діагностувати?» і «Які дані потрібно отри-
мати в результаті проведення обстеження?». Відповіді на ці питання можуть 
варіюватися за рівнем узагальнення ступеня деталізації — від отриманих 
даних про психологічні особливості якостей обстежуваного до детального 
переліку психологічних особливостей і якостей, які необхідно визначити й 
оцінити. Отримавши відповідь на питання «Що діагностувати?», фахівець 
з профорієнтації, профконсультант переходить до питання підбору засобів 
діагностики. При виборі методик слід брати до уваги їх спрямованість на ді-
агностику саме тих особливостей, у знанні яких зацікавлений профконсуль-
тант чи фахівець з профорієнтації, а також валідність і надійність вибраної 
методики, придатність для роботи з тими обстежуваними, з якими фахівець 
збирається працювати, й у тих ситуаціях обстеження, в яких планується його 
проведення; трудомісткість методики в плані витрат, необхідних на її прове-
дення, обробку та інтерпретацію результатів тощо.

Методика, що призначена для використання в психодіагностичному об-
стеженні, як правило, повинна мати: а) точні і детальні вказівки щодо проце-
дури її проведення, інформацію про конструкцію методики і сфери її застосу-
вання, роз’яснення щодо обробки та інтерпретації результатів; б) інструкцію 
до користування методикою (її не можна довільно змінювати або тлумачити); 
в) стимульний матеріал (описання завдань, які необхідно виконати; можливе 
подання декількох прикладів, що допомагають краще зрозуміти ці завдання і 
порядок їх виконання, стимульний матеріал повинен бути стандартизований); 
г) бланк відповідей (повинен не відрізнятися від бланка, що використовується 
при стандартизації методики); ґ) «ключі» і шаблони для оцінки результатів. 
Зазвичай, кожна психодіагностична методика має точні і детальні вказівки 
щодо процедури її застосування, яких потрібно неухильно дотримуватися.

Перед початком обстеження бажано провести бесіду, спрямовану на вста-
новлення емоційного контакту з обстежуваним, створення адекватного став-
лення до обстеження, на мотивацію до взаємодії. Така процедура є невід’єм-
ною частиною психодіагностичного обстеження і значно полегшує отримання 
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потрібної інформації про досліджуваного, необхідної для достовірної інтер-
претації показників психодіагностичних методик, що будуть використані.

Виконанню завдань кожної психодіагностичної методики передує інстру-
кція, від якої багато в чому залежить, як обстежуваний зрозуміє і виконає за-
вдання. Слід пам’ятати, що недбало та нечітко подана інструкція може бути 
причиною викривлення результатів виконання завдань обстежуваним, який 
або погано зрозумів, що від нього вимагається, або вважає, що психолог сам 
ставиться до обстеження формально. Тому інструкція повинна бути відпра-
цьована, «обкатана», попередньо перевірена на декількох особах, лаконічна, 
відповідати розумовим можливостям обстежуваного. Якщо обстежуваний 
не справляється з завданням, необхідно з’ясувати причини цього, бо іноді 
в основі неуспішності рішення лежить сором’язливість, хвилювання, невпев-
неність у своїх можливостях, не досить чітке розуміння інструкції. Позитив-
не ставлення досліджуваного до обстеження буває тоді, коли він має бажання 
розширити знання про себе, випробувати себе, перевірити. Примусова участь 
в обстеженні може відобразитися на точності його даних.

Кінцевим результатом психодіагностичного обстеження має бути психо-
логічний діагноз щодо психологічної структури особистості, а також про-
гностичні висновки. Це складна процедура кількісного і якісного аналізу 
одержаних результатів, спрямована на виявлення суті індивідуально-пси-
хологічних особливостей особистості з метою оцінки їх активного стану, 
прогнозу подальшого розвитку, розробки певних рекомендацій, визначених 
завданнями психодіагностичного обстеження. Діагноз завжди повинен мати 
на увазі складну структуру особистості. Зміст діагнозу і прогнозу співпа-
дає, але прогноз будується на вмінні настільки зрозуміти внутрішню логіку 
саморуху процесу розвитку, що на основі минулого і теперішнього намічає 
шлях розвитку особистості. Поставлення психологічного діагнозу дозволяє 
фахівцю з профорієнтації, профконсультанту надати клієнту кваліфіковану й 
обґрунтовану пораду щодо вибору чи зміни професії, профілю навчання (пе-
ренавчання), працевлаштування і передбачає прогнозування його успішного 
професійного розвитку, адаптацію в соціальному середовищі.

Однією з найскладніших і нерідко дуже трудних операцій у технології 
психодіагностичного обстеження є аналіз, узагальнення й інтерпретація 
отриманих результатів, підготовка висновків. Інтерпретація отриманих у ре-
зультаті обстеження даних вимагає від фахівців, що його проводять, обе-
режності, уважного врахування як багатьох факторів, що можуть впливати 
на результати обстеження, так і специфіки та обмежених можливостей ме-
тодик, їх призначення. Інтерпретацію потрібно проводити тільки з позицій 
особистості.

Формування прогностичних висновків по суті є ще одним етапом інтер-
претації результатів психодіагностичного обстеження. Висновки мають опи-
сувати найбільш ймовірні тенденції в діяльності та поведінці обстежуваного. 
Вони можуть базуватися тільки на достатньо достовірних і систематизованих 
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оцінках особливостей та властивостей психічної регуляції. Практична потре-
ба в таких прогностичних висновках визначає їх форму. Висновки й оцінки 
можуть бути сформульовані у вигляді опису індивідуальних закономірнос-
тей і властивостей психічної регуляції, прояву в діяльності та поведінці, або 
ж як виявлення зовнішніх по відношенню до суб’єкта обставин, які в силу 
його індивідуальних особливостей сприяють подібним проявам. Така форма 
прогностичних висновків найбільш прийнятна для використання психодіаг-
ностами, котрі вирішують одночасно дві задачі: оцінка індивідуально-пси-
хологічних особливостей і розробка рекомендацій з можливого подолання 
небажаних тенденцій у регуляції діяльності чи поведінки, або з розвитку 
позитивних тенденцій, які компенсують небажані. В цьому випадку прогноз 
полягає у виділенні деяких закономірностей і властивостей психічної регуля-
ції, які є причиною вказаних тенденції.

Кожна із виділених форм прогностичних висновків, зазвичай, викорис-
товується в двох основних напрямах. Перший напрям полягає в розділенні 
прогнозуючих тенденцій в діяльності та поведінці, конкретних дій і вчинків 
на бажані й небажані, допустимі і недопустимі. Другий — у формуванні ре-
комендацій з подолання небажаних тенденцій, попередження недопустимих 
дій, а також по закріпленню в обстежуваного таких властивостей та особли-
востей психічної регуляції, які сприяють компенсації вказаних тенденцій і 
дій, підвищуючи тим самим ймовірність позитивних результатів діяльності 
та поведінки в цілому.

Зауважимо, що результати психодіагностичного обстеження, що пода-
ються у вигляді числових показників, слід інтерпретувати лише як тенденції, 
схильність, ймовірність прояву риси, яка вимірюється, а не як детерміновані 
значення. Тобто, діагностичні показники мають ймовірно-орієнтовне значен-
ня, а їх справжня природа повинна бути виявлена шляхом співставлення з 
відповідними об’єктивними життєвими ситуаціями.

У підсумку, результатом психодіагностичного обстеження має бути з’ясу-
вання суті індивідуально-психологічних особливостей обстежуваного з ме-
тою оцінки їх актуального стану, прогнозу подальшого розвитку і розробка 
рекомендацій, визначених завданнями обстеження. При інтерпретації отри-
маних даних, поставленні психологічного діагнозу та прогнозу слід мати 
на увазі, що висновки треба робити дуже обережно, уникаючи негативних, 
полярних оцінок, ні в якому разі не «приклеювати» будь-яких «ярликів». За-
вдання фахівця лише констатувати наявність, стан прояву певних рис, влас-
тивостей, але не оцінювати особистісні якості з точки зору моралі чи власних 
уявлень «що добре, а що погано». При повідомленні результатів обстеження 
потрібно враховувати вік, рівень освіти обстежуваного, його індивідуально-
психологічні особливості.

Проведення психодіагностичного обстеження вимагає від фахівця з 
профорієнтації, профконсультанта дотримуватися певних професійних норм 
і правил, основними з яких є такі: а) гуманність — перевага інтересів обсте-
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жуваного у визначенні мети, плануванні процедури, характері проведення 
психодіагностичного обстеження; б) відповідальність — необхідність відпо-
відати за зміст, проведення, інтерпретацію та висновки психодіагностичного 
обстеження, за всі рішення, що приймаються в процесі обстеження; забез-
печення надійності, валідності і достовірності методик психологічної діаг-
ностики, що використовуються; в) професійна компетентність — досконале 
володіння практичним психологом психологічною теорією і психодіагности-
чним інструментарієм, прийомами та продуктивними технологіями реалізації 
професійних функціональних обов’язків; г) не нанесення шкоди обстежува-
ному — ні процес, ні результат діяльності фахівця з профорієнтації, проф-
консультанта, практичного психолога не повинні наносити шкоду здоров’ю 
особистості, її соціальному становищу та інтересам, а мають сприяти більш 
продуктивній дієвості її потенційних можливостей; ґ) конфіденційність — 
збереження професійної таємниці та нерозголошення інформації, отриманої 
в результаті психодіагностичного обстеження, без згоди на те обстежувано-
го; д) благополучність обстежуваного — дотримання правил добровільної 
участі в психодіагностичному обстеженні, турбота про психологічний стан 
обстежуваного в процесі й після завершення обстеження; е) морально-пози-
тивний ефект обстеження — використання результатів обстеження з метою 
особистісного і професійного росту обстежуваного.

Висновки до розділу ІІІ
Професіографічне забезпечення є одним з провідних чинників підвищен-

ня ефективності та результативності професійної орієнтації в педагогічній 
освіті. Використання професіограм та психограм педагогічних професій 
в процесі профорієнтації учнівської молоді на педагогічну діяльність забез-
печує цілісність, системність та послідовність здійснення відповідних форм, 
методів і заходів професійної інформації, професійної консультації та профе-
сійного добору.

Практично неможливо забезпечити ефективну підготовку особистості 
до вибору чи зміни професії, шляхів професійного навчання, працевлашту-
вання без адекватної інформації про світ професій. За наявності адекватної 
інформації та знань про себе, про професійний простір особистість може 
більш свідомо й ефективно вирішувати питання щодо вибору чи зміни про-
фесії, профілю професійного навчання, працевлаштувавння.
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Розділ ІV. МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Провідним орієнтиром сучасної педагогічної освіти є підготовка такого 
вчителя, який здатен до саморозвитку і самовизначення, осмислення уявлення 
своїх можливостей і життєвих цілей, активного творчого пошуку, оволодіння 
передовими педагогічними та профорієнтаційними технологіями. Успішність 
реалізації вищезазначених завдань значною мірою обумовлюється тим, наскільки 
у майбутніх педагогів сформована мотиваційна готовність до профорієнтацій-
ної роботи. У даному розділі висвітлюються теоретичні підходи, представлені 
експериментальні дані щодо прояву майбутніми вчителями даного феномену, 
а також надаються методичні поради щодо його розвитку.

4.1. Проблема мотиваційної готовності майбутніх 
педагогів до профорієнтаційної роботи у контексті 
наукових досліджень

Першочерговим завданням системи вищої освіти є підготовка таких 
педагогів, які прагнуть до систематичного оновлення знань, умінь і нави-
чків відповідно до потреб сьогодення, володіють сучасними освітніми й 
профорієнтаційними технологіями, засобами самопізнання, саморозвитку 
та професійного вдосконалення. Засобом вирішення даної задачі, зазначає 
В. Г. Кремень, є концепція неперервної освіти, що визначає нові підходи 
до проектування системи освіти, яка побудована на засадах особистісно-
орієнтованого підходу [41]. Зокрема, В. Сластьонін відзначає, що лише при 
поєднанні особистісного та діяльнісного аспектів досягається цілісність 
готовності вчителя до опанування педагогічною та профорієнтаційною ді-
яльністю [95]. Визначаючи концептуальні засади особистісно-орієнтованої 
освіти сучасні вчені (І. Бех, Г. Балл, С. Гончаренко, О. Пехота, С. Пєхарєва, 
Н. Побірченко, О. Савченко, В. Рибалка та ін.) вважають її головною функці-
єю забезпечення розвитку кожного суб’єкта навчально-виховного процесу з 
врахуванням її самобутності і самоцінності.

Відповідно до нових умов, потребує перегляду й система підготовки сту-
дентів ВНЗ педагогічного профілю до профорієнтаційної роботи. Неабияку 
роль в цьому процесі, зауважують О. Ігнатович, Е. Зеєр, Є. Климов, Н. По-
бірченко, Н. Пряжніков, В. Рибалка, Б. Федоришин, відіграє й мотиваційна 
готовність майбутніх вчителів до профорієнтаційної роботи.

Проблема готовності особистості до діяльності взагалі, та до педагогічної 
діяльності, зокрема, вже давно знаходиться у полі зору вчених. Так, у кон-
тексті загальної психології дефініція «готовність» розглядається як психофі-
зіологічний стан, необхідний для дій; як оптимальний стан здатності до пе-
вної діяльності, що ґрунтується на психофізіологічних якостях особистості, 
наявність необхідних резервних можливостей організму для своєчасної адап-
тації до умов професійного середовища. Зокрема, у дослідженнях Г. Гагаєвої, 
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Є. Ільіна, Л. Нерсесяна, М. Левітова, В. Пушкіна, В. Семиченко готовність 
особистості до діяльності розглядається у зв’язку з психічними функціями, 
формування яких вважається необхідним для досягнення високих результа-
тів діяльності. Психічна діяльність визначається, насамперед, як особливий 
стан, як цілісний вияв особистості, що займає проміжне місце між психічни-
ми процесами та якостями особистості [94].

Г. Балл, М. Дяченко, Г. Костюк, В. Крутецький, Л. Кандибович, В. Моля-
ко, В. Рибалка, Ю. Самарін, М. Смульсон та ін. пропонують розглядати гото-
вність особистості до тієї або іншої діяльності на вищому — особистісному 
рівні. Так, досліджуючи проблему професійної підготовки майбутніх фахів-
ців, В. В. Рибалка визначає особистісну готовність до діяльності, як складне 
психологічне утворення, що має в собі багато взаємопов’язаних компонентів, 
які, функціонуючи як єдине ціле, дають змогу якісно її виконувати. Вчений 
вважає, що саме розвиток особистісної готовності може бути забезпечений 
шляхом впровадження у навчально-виховний процес нових форм і методів 
психолого-педагогічного супроводу, які передбачають стимулювання, інфор-
маційне забезпечення, програмування, певне інструментальне й організацій-
не оснащення, емоційно-почуттєве сприйняття результатів діяльності [87]. 
В. Семиченко визначає цю дефініцію як психічний стан особистості, який 
включає операційну (передстартова активність суб’єкта, його залученість 
на потрібному рівні до діяльності), функціональну (усвідомлення цілей, 
способів, дій), особистісну (мотиваційні, вольові та інтелектуальні зусилля 
для досягнення позитивних результатів) готовність [94].

Водночас, досліджуючи дане питання, вчені виокремлюють тимчасову і 
стійку готовність (ситуаційну готовність та довготривалу). Тимчасова готов-
ність до діяльності, зазначає О. Томас, — це готовність до виконання певних 
операцій, «вузлів» діяльності. Вона є передумовою формування готовності 
до діяльності взагалі на досить значному проміжку життєвого шляху людини 
[101]. Й саме особистісний підхід, стверджують М. Дяченко і Л. Кандибович, 
надає можливість виділення тимчасової та довготривалої готовності, оскіль-
ки припускається можливість розглядати тимчасову готовність як динаміч-
ний вияв довготривалої готовності особистості до діяльності [25].

Готовність особистості до педагогічної діяльності вчені розглядають як 
складне структурне утворення, ядро якого складає позитивне ставлення вчи-
теля до майбутньої допрофесійної діяльності; досить стійкі мотиви до неї; 
наявність професійно-значущих якостей особистості та сукупності профе-
сійно-педагогічних знань, навичок, умінь [1; 3; 17; 28]; результат процесу 
підготовки особистості до опанування педагогічною діяльністю, акцентуючи 
увагу при цьому на розвитку мотиваційної готовності, змістовному напрямку 
підготовки і розвитку умінь педагога [10; 31; 77]; систему інтегральних змін-
них, що включають професійно-педагогічну спрямованість, її теоретичну 
озброєність, наявність професійно-значущих умінь для спільної діяльності 
[4; 14; 25; 90].
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У процесі розробки значеної проблеми значна увага вчених зосереджува-
лась на визначенні основних психологічних конструктів, які зумовлюють ста-
новлення особистісної готовності до діяльності. Так, П. Чамата та Д. Ніколенко 
вважають, що основні структурні компоненти готовності — це спрямованість 
та усвідомлення мотивів праці, потреба у праці [105]. Згідно з класифікацією, 
наведеною Л. Карамушкою, психологічна готовність до діяльності включає 
мотиваційний (сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням діяльності); 
когнітивний (сукупність знань, необхідних для діяльності); операційний (суку-
пність умінь та навичок, професійну майстерність); особистісний (сукупність 
важливих для діяльності особистісних якостей) компоненти [29].

У структурі психологічної готовності особистості до професійної дія-
льності Г. Костюк виокремлює такі складові: загально-позитивне ставлен-
ня до неї; працьовитість; усвідомлення основних змістовних характеристик 
професії та вимог до особистості фахівця; перспектив власного розвитку; 
способів здобування професійної кваліфікації; наявність професійних інте-
ресів; адекватна самооцінка; знання власних задатків та здібностей. Тобто, 
Г. Костюк включив до складу цієї дефініції, крім позитивного ставлення осо-
бистості до діяльності, певні риси й адекватну самооцінку якостей особисто-
сті, які визначають ефективність її протікання.

Слід зазначити, що саме такий підхід до визначення структури психоло-
гічної готовності особистості до професійної діяльності є найбільш вдалим, 
оскільки Г. Костюк при аналізі рівня психологічної готовності особистості 
до діяльності розмежовує готовність як умову реалізації конкретного проце-
су діяльності та готовність як стан особистості, що визначає можливість за-
доволення потреб, спонукань, інтересів, мотивів, прагнень щодо досягнення 
мети, які й визначатимуть успішність діяльності [35].

К. Дурай-Новакова стверджує, що структурні складові готовності майбут-
ніх педагогів до педагогічної діяльності, необхідно розглядати в єдності моти-
ваційного, когнітивного та операційного компонентів. В. Рибалка вважає що 
структурними компонентами даного феномену є: мотиваційний, креативний, 
технологічний, рефлексивний. Функціональні компоненти вищезазначеної 
діяльності — це особистісно-мотивована переробка та оцінка нововведень; 
прийняття рішення про використання нового та формування цілей діяльності, 
корекція й оцінка концептуальних підходів, планування етапів педагогічного 
процесу, прогнозування труднощів, впровадження нового в педагогічний про-
цес [26]. Що ж стосується готовності майбутнього педагога до профорієнта-
ційної роботи то, на думку О. Ігнатович, Н. Побірченко, до її функціональних 
компонентів входить особистісно-мотивоване усвідомлення сутності проф-
орієнтаційних технологій та їх оцінка, вміння моделювати психологічний су-
провід та запровадження його у власну педагогічну практику [99].

До структурних компонентів готовності майбутніх педагогів до проф-
орієнтаційної роботи Н. Побірченко відносить: мотиваційну складову, те-
оретико-методологічну обізнаність, технологічну та рефлексивну складову 
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профорієнтації. Теоретико-методологічна обізнаність передбачає опанування 
вчителями методологічними та теоретичними основами профорієнтації. Тех-
нологічна складова проявляється в умінні вчителя реалізовувати основні ідеї 
профорієнтаційних інновацій у професійній діяльності. Рефлексивна складо-
ва — це, насамперед, самоаналіз педагогом рівня своєї підготовки до впрова-
дження інновацій профорієнтації, самооцінка та самокорекція.

Отже, аналіз наукових досліджень засвідчив, що вчені при визначенні 
структурних складових готовності особистості до діяльності єдині у думці, 
що саме мотиваційна складова є однією з основоположних, яка забезпечує 
успішність діяльності фахівця будь-якого профілю, його саморозвиток і са-
мовдосконалення. Тому доцільним є з’ясування питання про сутнісні озна-
ки мотиваційної складової, під впливом яких умов здійснюється її розвиток 
у процесі підготовки майбутнього вчителя.

Деякі аспекти окреслених питань розглядаються у цілому ряді наукових 
досліджень. Зокрема, питаннями загальної особистісної мотиваційної гото-
вності до праці займались В. Асеєв, А. Бодальов, В. Ковальов, Г. Костюк, 
О. Леонтьєв, А. Маслоу, С. Рубінштейн, Х. Хекхаузен, П. Якобсон та ін. Її 
змістовна характеристика міститься у наукових працях М. Ардова, Г. Бал-
ла, Ю. Блудова, Г. Костюка, Х. Хекхаузена. Висвітлення сутнісних ознак та 
особливостей прояву даного феномену знайшло відображення у наукових 
доробках В. Васильєва, Є. Ільїна, К. Кальницької, Г. Костюка, В. Марищук, 
В. Рибалка, В. Семиченко, Н. А. Побірченко, А. Маслоу та ін. Своєрідне ро-
зуміння особливостей протікання мотиваційного процесу належить А. Мас-
лоу, який мотивацію поведінки особистості розглядає, виходячи не із стати-
чної поведінки особистості, а з умов її розвитку, що сприяє її самореалізації 
у майбутньому та робить її життя значущим та осмисленим. Однією з фунда-
ментальних тез його теорії є твердження про необхідність вивчення людини 
як єдиного, унікального, організованого цілого [57]. Тому в його ієрархіч-
ній концепції потреб, зазначають Д. Зинглер і Л. Хьелл, мотивація впливає 
на людину загалом, а не тільки на окремі прояви поведінки.

У дослідженнях В. Вілюнаса, В. Врума, Е. Гідденса, В. Казміренко, 
К. Кальницької, А. Маслоу, М. Магомед-Емінова, Х. Хекхаузена зроблена 
спроба поєднати компоненти мотиваційного процесу в систему мотиваційно-
го комплексу, який відображає майже всі структурні елементи психологічної 
готовності особистості до життєдіяльності. Зокрема, К. Кальницька зазначає, 
що основними компонентами мотиваційного комплексу є: ставлення суб’єк-
та до умов життя, його проблем і труднощів, професійної діяльності; систе-
ма культурних норм та цінностей; стан психічного й соматичного здоров’я; 
особистісні характеристики (диспозиції особистості), і передісторія розвитку 
особистості; індивідуальні способи подолання труднощів та досягнення ус-
піху при втіленні власних задумів у конкретний продукт [32].

Саме ці компоненти, стверджує К. Кальницька, слугують ізоморфним відо-
браженням структури діяльнісної організації цілісного акту поведінки особис-
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тості. Так, «ставлення до умов життя, професійної діяльності» характеризують 
когнітивну оцінку ефективності та результативності діяльності; «ставлення 
до проблем та труднощів, джерел тиску» розкриває процес усвідомлення осно-
воположних проблем і реалій буття; «система культурних цінностей» — базові 
критерії оцінки середовища й поведінки; «психічне здоров’я» — актуальну 
когнітивну структуру особистості, адекватність сприйняття реальності, мож-
ливості підготовки та прийняття рішення; «соматичне здоров’я» — функціона-
льні психофізіологічні можливості особистості; «особистісні характеристики» 
— типові для особистості стиль і спосіб поведінки; «способи подолання труд-
нощів» — стиль і спосіб поведінки за складних умов [32].

Водночас, аналіз теоретичних підходів до проблеми дослідження дозво-
лив з’ясувати, що мотиваційний комплекс, як особистісна передумова вклю-
чення суб’єкта у діяльність, за Ю. Самаріним, складається з праксичного, 
гностичного (когнітивного) та афективного (емоційного) компонентів [90].

Практичний компонент формується в навчальній діяльності студентів, 
реалізується у її здобутках. Він є основою формування гностичного та афе-
ктивного компонентів. Гностичний компонент готовності охоплює знання 
суб’єкта про майбутню діяльність, її значення, цілі та завдання, про мотиви, 
що спонукають особистість до діяльності, про особистісні якості, необхідні 
для успішної діяльності, а також їх самооцінку.

До структури гностичного компонента мотиваційної готовності входять 
такі групи мотивів: ідейні (усвідомлення соціальної важливості майбутньої 
діяльності, її необхідності для суспільства), професійні (інтерес до змісту 
майбутньої діяльності), пізнавальні (інтерес до навчальних дисциплін). Тобто, 
сукупність мотивів, що визначають гностичний компонент мотиваційної гото-
вності особистості до діяльності, являє собою складне синтетичне утворення. 
На різних етапах діяльності, окремі мотиви висуваються на перший план зале-
жно від рівня сформованості мотиваційної готовності особистості до діяльно-
сті. Афективний компонент виявляється в переживанні свого ставлення до ді-
яльності. Аналіз структури мотиваційної готовності саме у такому плані дає 
можливість виявити її специфічні особливості в умовах конкретної діяльності, 
у процесі навчання та підготовки особистості до професійної діяльності.

Зауважимо, що кожний вищезазначений компонент мотиваційного ком-
плексу розкриває структурні компоненти процесуально-динамічної моделі 
становлення мотиваційної готовності особистості до життя й професії, за-
безпечуючи реалізацію принципу повноти кожного елемента мотивації. Ці 
положення, на наш погляд, слід враховувати при визначенні концептуальних 
підходів до дослідження мотиваційної готовності педагогічних працівників 
до профорієнтаційної роботи.

Значну роль у цьому процесі, вважає Л. Божович, відіграють потреби осо-
бистості, так як мотиваційними конструктами діяльності виступають реальні 
дії, почуття та переживання, в яких й втілюються потреби особистості. Тобто, 
в основі мотиваційної готовності особистості до будь-якої діяльності, а отже 
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й до профорієнтаційної, лежать певні потреби. Але потреби самі по собі ще 
не є пусковим механізмом, який забезпечує успішність протікання будь-якої 
діяльності. Перш ніж стати основою діяльності, потреба повинна бути усві-
домлена, оскільки лише така потреба перетворюється в мотив діяльності [7; 
8]. Як зазначає В. Семиченко, реальні спонуки до діяльності та рівень акти-
вності в їх реалізації, які притаманні конкретному педагогу, не можуть бути 
зрозумілими, якщо не виявлено систему актуальних для особистості потреб. 
Однак спершу слід з’ясувати, які види потреб найчастіше детермінують по-
ведінку людини як на рівні визначення потенційно можливого складу потреб, 
так й на рівні їх індивідуального вияву [94].

Аналізуючи сутність потреб у професійній діяльності, А. Мудрик умовно 
поділяє їх на такі групи: потреби в оволодінні основами майбутньої профе-
сійної діяльності, потреби у співробітництві, в емоційних контактах і творчій 
діяльності. Потреби в оволодінні основами майбутньої професійної діяльності 
визначаються рівнем сформованості у людини професійної компетентності, 
прагненням оволодіти майбутньою сферою діяльності. Сутність другої групи 
потреб визначається як потреба людини реалізувати свою активність у процесі 
будь-якого роду діяльності разом з партнером, а не на самоті. Вона виявляється 
разом з потребою в досягненні, прагненні до успіху в діяльності. Суттєвим є 
твердження вченого про те, що саме потреба у досягненні є необхідною перед-
умовою для здійснення будь-якої діяльності й, безперечно, у процесі профорі-
єнтаційної роботи. Потреба в емоційному контакті розглядається А. Мудрик 
в тісному зв’язку з потребою в самоті. Вона може бути задоволена тоді, коли 
відносини людей, що вступають у контакт, взаємні і позитивно забарвлені. По-
треба у творчій діяльності виявляється у прагненні особистості оволодіти тими 
прийомами та засобами, які дозволяють неординарно вирішувати проблемні 
ситуації, які виникатимуть у її професійній діяльності [65].

Так, К. Віаніс-Трофименко зауважує, що професійні потреби вчителів 
дуже різноманітні і складні за своєю структурою. До їх складу, на думку вче-
ного, входять потреби в інформації, необхідної для професійної діяльності 
(актуалізації, поглибленні, розширенні наукових знань); потреби в форму-
ванні та коректуванні професійних умінь; потреби в знаннях та уміннях зага-
льноінтелектуального характеру і необхідних для самоосвіти (робота з літе-
ратурою, планування бюджету часу, комунікабельні навички тощо); потреба 
в підвищенні рівня педагогічної майстерності та компетентності [14].

Мотиваційна готовність майбутнього вчителя до успішної педагогічної 
діяльності охоплює діапазон життєво важливих для нього потреб. Й саме їх 
задоволення, як зауважують В. Вілюнас, Б. Додонов, Є. Ільїн, А. Здравомис-
лов, О. Леонтьєв, А. Маркова, А. Маслоу, зумовлює характер його діяльності, 
й складає змістовну ознаку мотиваційної готовності особистості майбутньо-
го педагога до успішної педагогічної діяльності. Б. Додоновим, О. Мауер до-
ведено, що збуджуюча сила потреби на суб’єктивному рівні проявляється як 
позитивне або ж негативне емоційне переживання. Емоційно забарвленим є 
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й сам механізм виникнення потреби: протиріччя між дійсністю і бажаним, 
тобто між потребою та емоціями спостерігається тісний взаємозв’язок.

Потреба досить часто визначається як стан внутрішньої напруги, яка ви-
никає внаслідок відображення в свідомості прагнення щодо розв’язання тієї 
або іншої проблемної ситуації. Це збуджує активність, яка пов’язана з ціле-
покладанням. Так, В. Семиченко зазначає, що ціле покладання є важливим 
компонентом активності. І саме ціль є мотиваційно збуджуючим змістом сві-
домості, що конкретизує чого хоче і до чого прагне суб’єкт діяльності [94].

Провідним стимулом активності особистості стає предмет задоволення 
потреби, яка усвідомлюється людиною [44; 45]. В той же час, активізація 
зусиль, спонукань до дій забезпечується мотивом. У концепції О. Леонтьєва 
мотивами називаються кінцеві цілі діяльності, результати, які мають незале-
жне мотиваційне значення. Для цього у свідомості суб’єкта повинна склас-
тися значеннєва ієрархія дій, що сприяють досягненню мети. Злиття функцій 
мотиву (спонукальної й сенсоутворювальної) надає пізнавальній діяльності 
характер свідомо регульованої [80]. Прояв процесів мотиваційного обумов-
лення на опосередкованому досвідом рівні виділено О. Леонтьєвим у фено-
мені «зрушення мотиву на мету» [44].

Варіанти зрушення мотиву на «умову» або «засіб» позначаються як «ви-
робництво змісту» — значення, яке здобувають обставини, що визначають 
можливість досягнення мотивів і виступають у якості проміжних цілей. Про-
цес, у результаті якого мотиви приписують своє значення цим обставинам, 
визначається як процес сенсоутворення. Збудником активності (мотивом-
ціллю) виступає потенційна здатність предмета бути засобом задоволення 
відповідної потреби. Між мотивом і ціллю, зауважує О. Леонтьєв, можуть 
виникати складні взаємозв’язки. Одна й та ж сама ціль може мати в своєї 
основі різні мотиви, а один й той же мотив може породжувати цілий спектр 
цілей, тобто здійснюється «зрушення мотиву на ціль» [45].

Внаслідок дії цієї схеми інтерес особистості до діяльності, активізація 
зусилля, спонукання до дій забезпечується мотивом [15; 31; 44; 53]. При цьо-
му, у свідомості суб’єкта виникає бажання до виконання дії, яка до цього 
моменту слугувала лише засобом щодо досягнення цілі внаслідок з’явлення 
до неї інтересу, здобуття задоволення від її виконання. Дії, які раніше були 
другорядними, інструментальними, набувають самостійну привабливість. 
Внаслідок цього здійснюється усвідомлення цілі за такою схемою: спочат-
ку здійснюється «запуск» відповідної активності, особистість мобілізує свої 
фізичні й духовні резерви з метою досягнення результату, надалі сама про-
цедура уявлення бажаної цілі, яка є емоційно привабливою, перебудовується 
в самоцінність, тобто виникає мотив як «смисл цілі» [45].

Мотиваційною детермінантою, яка обумовлює поведінку особистості, ви-
ступають і наміри (А. Асеєв, Л. Божович, Ж. Вірна, А. Голомшток, А. Здраво-
мислов та ін.). Так, А. Асеєв, зокрема, вважає, що намір — це такий вольо-
вий акт, внаслідок якого людина відкриває особливості й характер зовнішніх 
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стимулів, у результаті чого здійснюється поступова автоматизація вихідної дії, 
яку хоче здійснити суб’єкт, її перетворення з розряду вольових у розряд умовно-
рефлекторних [4]. Л. Божович розглядає наміри як збудники поведінки в умовах 
прийняття рішення. Саме в структурі намірів яскраво виражений інтелектуаль-
ний компонент, який пов’язаний з прийняттям рішення про вибір цілі, засобів 
і характеру включення суб’єкта у відповідну діяльність [7].

Отже, потреби — інтереси — мотиви — цілі являють собою основні лан-
ки механізму конструювання й розвитку особистості взагалі, та майбутнього 
вчителя, зокрема. Функція мотивації полягає в тому, що вона, з одного боку, 
забезпечує зв’язок між потребою, інтересом і ціллю й орієнтує особистість 
в обранні способів та прийомів для успішного вирішення педагогічних ситу-
ацій, а з іншого — стимулює пізнавальну активність особистості, ініціатив-
ність, наполегливість при досягненні кінцевої мети. Супроводжуючи процес 
протікання діяльності, емоційні переживання виступають в якості внутріш-
нього підкріплення, які дозволяють суб’єкту долати труднощі, які виникають 
[4; 7; 17; 27; 45].

Принципово важливим є твердження вчених про те, що мотиваційна гото-
вність до будь-якої професійної діяльності відображає відповідний стан осо-
бистості, яка спонукає її до дій у напрямку досягнення мети. Саме така «мо-
дель потребнісного стану», вважають А. Асеєв, О. Ковальов, А. Меєрович, 
П. Якобсон та ін., і є мотивацією діяльності, яка відображає те, заради чого 
вона здійснюється. В якості аргументу наводиться той безсумнівний факт, 
що задоволеність, як позитивне оцінююче ставлення, виконує довгострокову 
оцінюючу функцію щодо продовження діяльності, оскільки індивід має про-
лонговану мотиваційну установку на її виконання та досягнення успіху.

Й саме мотиваційна готовність до професійної діяльності є першопричи-
ною дій особистості, завдяки яких здійснюється досягнення мети (Є. Ільїн, 
О. Леонтьєв, В. Моргун та ін.). Зокрема, Є. Ільїн зазначає, що мотиваційни-
ми детермінантами виступають психологічні фактори та психічні утворення 
особистості, які беруть участь у конкретному мотиваційному процесі та які 
обумовлюють прийняття людиною відповідного рішення [31].

Отже, аналізуючи дослідження вчених, які займалися дослідженням мо-
тивації, можна говорити про дві основні тенденції, що склалися щодо тлу-
мачення цього феномену: 1) мотивація виявляється у вибірковому ставленні 
до предметів та явищ дійсності, яка спонукає особистість діяти у відповід-
ному напрямі; 2) мотивація — це спрямованість особистості на те, що вона 
вважає в житті цінним і значущим [35]. Мотивація також розглядається і з 
третьої точки зору — з боку вольових компонентів, які містяться у ній. Саме 
на цьому наголошував Х. Хекхаузен, який вважав, що мотивація — це усві-
домлений потяг до відповідного об’єкта, який пов’язаний з діяльністю, котра 
у порівнянні з буденними справами, протікає більш легко й цікаво [104].

Поряд з цим, розглядаючи утворення як мотиваційні, вчені досить часто 
визначають їх як, цінності (С. Анасімов, А. Асмолов, В. Вілюнас, А. Здраво-
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мислов), відношення (Ф. Басін, В. Мясищев), смисли (О. Леонтьєв), ідеали, 
установки, переконання (Д. Узнадзе), вважаючи при цьому, що сукупність 
мотивів «складає» так звану мотиваційну сферу особистості, яка має відпо-
відну структуру, в котру входять диспозиції, потреби, цілі, поведінкові патте-
рни, інтереси тощо. Зокрема, як зазначає В. Семиченко, проявляються вони 
то як наявність відповідної системи факторів, які збуджують людину до дій, 
або навпаки, в різних ситуаціях; то як усвідомлене використання системи 
спонукань, які сприяють активізації відповідних дій; то як процес розгор-
тання відповідної системи спонукань у структурі певної діяльності; то як 
пізнавальна активність, прагнення як можна глибше пізнати предмет зацікав-
леності, вибірково ставитись до того або іншого виду діяльності [94].

Декілька інший механізм функціонування мотивації запропонував 
А. Маслоу [56]. Так, перша група мотивів, вважає А. Маслоу, які збуджу-
ють особистість до дій у відповідному напрямку породжується внутрішніми 
протиріччями. Такі протиріччя, на думку вченого, пов’язані в основному з 
психофізіологічними її потребами. Друга група — це мотиви, які породжу-
ються соціальними факторами. Їх формування, зауважує А. Маслоу, від-
бувається внаслідок впливу оточуючого середовища у процесі діяльності, 
спілкування та співпраці з іншими людьми. Він розглядає їх як результат 
перетворення й закріплення в психіці конкретної особистості зовнішніх про-
тиріч, умов її існування та життєдіяльності. Третю групу, вважає дослідник, 
складають мотиви, які виникають у процесі взаємодії з оточуючим середови-
щем. При цьому здійснюється взаємовплив внутрішніх і зовнішніх протиріч, 
які розв’язуються тільки у такій взаємодії. Саме в цю групу, зазначає А. Ма-
слоу, входять спонукання, які визначають цілі, форми діяльності, засоби спі-
лкування та досягнення мети [56].

Аналіз наукових джерел також засвідчив, що більшість вчених вважають, 
що мотиваційна сфера особистості являє собою мінливу, а іноді й суперечли-
ву структуру, яка складається з різних спонукань. Досліджуючи даний фено-
мен, учені дійшли висновку, що до мотивації відноситься все те, що спонукає 
суб’єкта діяти у відповідному напрямі для досягнення кінцевої мети. Як вка-
зує А. Асеєв, все те, що робить людина (різні види систематичної діяльності, 
а також раніше непередбачені дії) — має свої мотиваційні підвалини. Тоб-
то, стверджують А. Асеєв, С. Анасімов, А. Асмолов, Ф. Басін, В. Вілюнас, 
А. Здравомислов, О. Леонтьєв, А. Маслоу діяльність людини визначається 
одночасно багатьма спонуками, які знаходяться в постійній динаміці. В якос-
ті фактора, який об’єднує окремі спонукання виступає домінуючий мотив 
[1; 2; 3;; 4; 15; 28; 45; 57; 104].

Виникаюча при цьому мотиваційна система, зазначає В. Семиченко, ви-
значається наявністю актуальних мотивів, зв’язками між окремими мотива-
ми та характером і силою впливу домінуючого мотиву (системоутворюючий 
фактор), ступенем опредмечуваності окремих спонукань й перш за все, домі-
нуючого фактору. Тобто, у процесі діяльності, спілкування, пізнання, зазна-
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чають А. Асеєв, В. Вілюнас, О. Гребенюк, О. Леонтьєв, потенційні мотиви 
активності при відповідних умовах перетворюються в актуальні за такою 
схемою: а) потреби перетворюються в установки; б) наміри — в дії; в) став-
лення — в поступки; г) плани — в діяльність [3; 15].

Отже, мотиваційна сфера особистості майбутнього фахівця будь-якого 
профілю являє собою сукупність мотивів, яка визначається: а) наявністю ак-
туальних мотивів (зміст сфери діяльності); б) зв’язками між окремими моти-
вами (інтеграційні тенденції); в) характером і силою впливу домінуючого мо-
тиву (системоутворюючий фактор); г) ступенем опредмечуваності окремих 
збудників й перш за все, домінуючого фактору. Тобто, при аналізі мотивацій-
ної готовності майбутніх учителів необхідно враховувати інтенсивність та 
форму виразу окремих мотивів. Так, один студент може цікавитися профоріє-
нтаційною роботою у вигляді простої зацікавленості і власного задоволення, 
а другий — може проявляти активність у напрямку здобуття необхідної ін-
формації щодо сутності профорієнтаційних технологій, третій — з’ясовувати 
від яких професійно важливих якостей залежить її ефективність.

Спираючись на надбання дослідників можна констатувати, що мотиваційна 
сфера особистості виконує декілька функцій: спонукає поведінку, спрямовує і 
організує її, придає їй особистісний смисл й значущість. Причому, єдність сти-
мулюючої, спрямовуючої та організуючої, яка придає особистісний смисл фу-
нкцій, вважає О. Леонтьєв [45], забезпечує регулюючу роль мотивації у пове-
дінці суб’єкта. Водночас, від того, який смисл має діяльність для особистості, 
залежить й прояв інших функцій: стимулюючої та спрямовуючої. А це, в свою 
чергу, означає, що стимулююча сила мотивів (інтенсивність, довготривалість, 
стабільність, емоційна забарвленість тощо) та їх значущість у реальній орга-
нізації діяльності залежить передусім від сформованості «смислоутворюючої» 
функції мотивації. Саме вищезазначена функція повинна бути головним об’єк-
том навчання та виховання в студентської молоді.

Аналіз наукових джерел також дозволяє стверджувати, що мотиваційна 
сфера професійної діяльності виконує декілька функцій: збуджуючу — по-
треба у відповідному виді професійної діяльності, активізації її виконання; 
спрямовуючу — визначає вибір ї характер мети в професійної діяльності; 
регулюючу — визначає ієрархію ціннісних орієнтацій, зміст і співвідношен-
ня мотивів професійної діяльності; корегуючу — змінює рівень та спрямова-
ність активності в залежності від реальних обставин й досягнень при опану-
ванні професійною діяльністю; цілеутворюючу — визначає склад і структуру 
повільного формування цілей; смислоутворюючу — зберігає та забезпечує 
пролонгованність і спадкоємність особистісної активності у процесі набуття 
майбутньої професії [30; 44; 45; 76; 81; 104].

Таким чином, аналіз наукових джерел засвідчив, що мотивація є найважли-
вішим регулятором життєдіяльності особистості. Вона знаходиться у тісному 
взаємозв’язку з іншими підсистемами, які регулюють її поведінку й є одним з 
основних понять, яке використовується для пояснення рушійних сил та діяль-
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ності суб’єкта. При цьому, мотивація не лише детермінує поведінку особисто-
сті, а одночасно є джерелом активності і спрямованості поведінки особистості. 
Психологічними детермінантами, які обумовлюють становлення мотиваційної 
готовності до профорієнтаційної роботи, стверджують А. Большакова, Є. Іль-
їн, Є. Єгорова, Е. Зеєр, Н. Побірченко, О. Сергієнкова, є: пізнавальна спрямо-
ваність, активно-вольові дії та прагнення щодо засвоєння прийомів і методів 
профорієнтаційної роботи, творча активність при досягненні кінцевої мети, 
а також емоційна забарвленість наслідками діяльності [10; 30; 31; 77; 91]. При 
створенні певного профорієнтаційного середовища у процесі навчально-про-
фесійної підготовки студентів ВНЗ педагогічного профілю створюватимуться 
умови щодо досконалого оволодіння майбутніми вчителями теоретичними та 
практичними сторонами профорієнтаційної роботи. Тобто, коли мотивова-
на діяльність в даному напрямку буде постійно підтримуватися, в майбутніх 
педагогів виникатиме захопленість, емоційна привабливість цією діяльністю, 
прагнення обов’язково оволодіти прийомами і методами профорієнтаційної 
роботи, більш детально проникнути в її сутність. Унаслідок саме створення 
такого освітнього простору зазначають Б. Ананьєв, Г. Балл, Е. Зеєр, Є. Єгорова, 
Н. Побірченко, А. Шайкова, створюватимуться оптимальні умови щодо транс-
формації ситуативної мотиваційної готовності майбутніх педагогів до проф-
орієнтаційної роботи в стійке особистісне утворення [2; 6; 30; 31; 77].

Окреслені теоретичні підходи до дослідження проблеми, а також їх зміс-
товне розкриття дозволяють стверджувати, що мотиваційна готовність май-
бутніх педагогів до педагогічної діяльності являє собою складне постійно 
змінне особистісне утворення, яке має відповідну структуру особистості та 
є однією з найважливіших ланок, яка сприяє активізації усіх без винятку 
психічних процесів. Унаслідок цього й відбувається усвідомлена діяльність, 
задоволення потреб, спонукань, мотивів, інтересів особистості щодо набуття 
знань, умінь, навичок, які зумовлюють успішність їх навчання та опанування 
педагогічною діяльністю [4; 8; 14; 23; 32; 45; 68; 72; 80].

Безперечно, що вищезазначені сутнісні ознаки мотиваційної готовності 
майбутніх педагогів до професійної діяльності повною мірою співпадають 
зі змістовною характеристикою мотиваційної готовності майбутніх учителів 
до профорієнтаційної роботи. Характерними особливостями мотиваційної 
готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи є орієнтація 
на зміст профорієнтаційної діяльності, творчість у ній, вибіркова активність, 
високий рівень домагань. Причому, мотиваційна готовність майбутніх педаго-
гів до профорієнтаційної роботи знаходиться у тісному взаємозв’язку з іншими 
підсистемами, які регулюють її поведінку у процесі педагогічної діяльності.

Однак, щоб мати чітке уявлення про психологічні конструкти, які забез-
печують становлення мотиваційної готовності майбутніх педагогів до проф-
орієнтаційної роботи, необхідно з’ясувати передумови, які визначатимуть 
шляхи цілеспрямованого її розвитку у студентів педагогічного профілю. 
Про змістовне розкриття цих аспектів йде далі мова.
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4.2. Вивчення мотиваційної готовності майбутніх 
педагогів до профорієнтаційної роботи

Змістовне розкриття психологічних конструктів становлення мотивацій-
ної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи, дозволило 
з’ясувати побудову мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя 
(види спонукань, їхні різновиди та ін.); змістовну характеристику інтересів, 
мотивів, ціннісних орієнтацій, потреб та установок, а саме: яку функцію вони 
виконують у процесі діяльності (збуджуючу, організуючу або ж смислоутво-
рюючу); яке місце вони займають у структурі мотивації (ведуче, домінуюче 
або ж підпорядковане, другорядне); наскільки вони дієві (реально діючи або 
ж створюючи потенційну готовність до діяльності); рівень усвідомленості 
особистістю вищезазначених феноменів тощо.

Зауважимо, що мотиваційна готовність майбутніх педагогічних праців-
ників до профорієнтаційної роботи — це складний мотиваційний комплекс, 
який включає когнітивну, емоційно-оцінну й поведінкову складові. У зв’язку 
з цим, вельми важливим є визначення основних показників прояву цих скла-
дових, їх змістовного наповнення. Нижче наводяться сутнісні ознаки кожної 
з складових, які входять в структуру мотиваційної готовності майбутніх пе-
дагогів до профорієнтаційної роботи.

Когнітивна складова проявляється у пізнавальній спрямованості, яка 
виявляється в потязі пізнати особливості профорієнтаційної роботи, прони-
кнути в її суть, ознайомитися з науково-методичним забезпеченням проф-
орієнтаційного супроводу тощо. Основними проявами цієї складової висту-
патимуть: пізнавальна спрямованість, щодо засвоєння інформації про різні 
аспекти профорієнтаційної діяльності, наявність різнобічних знань та спо-
нукань, які регулюють поведінку особистості, особливості її протікання, та 
забезпечуватимуть ефективність її здійснення.

Емоційно-оцінна складова проявляється у позитивному ставленні 
до профорієнтації, задоволенні результатами своєї діяльності, придбаними 
знаннями, вміннями та проявом захопленості від досягнутої мети. Основни-
ми проявами цієї складової виступатимуть наявність: позитивного ставлення 
до профорієнтаційної роботи; спонукань щодо її опанування; радості від ус-
відомлення того, що у процесі профорієнтаційної діяльності відкриваються 
можливості щодо професійного зростання та творчості.

Поведінкова складова проявляється в активно-вольових діях, які сприяють 
активізації усіх без винятку психічних процесів особистості при досягненні 
кінцевої мети. Основними проявами цієї складової виступатимуть: яскраво 
виражена потреба та інтенсивність зусиль щодо опанування тими знаннями, 
вміннями та навичками, які будуть сприяти опануванню профорієнтаційній 
діяльності, наявність цілеспрямованості, настирливості, рішучості при дося-
гненні кінцевої мети, готовності до саморозвитку та самовдосконалення.

Спираючись на вищезазначені ознаки, які розкривають змістовну харак-
теристику кожної з виділених структурних складових, можна судити про сту-
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пінь їх прояву в майбутніх педагогів, а саме: наскільки виявляється усвідом-
леність, активно-вольові дії, які спрямовані на досягнення цілі та емоційна 
захопленість у процесі пошуку шляхів щодо досягнення мети.

Основними критеріями при цьому виступатимуть: а) розуміння змістовної 
характеристики профорієнтаційної діяльності, особливостей її протікання, 
знання сучасних вимог щодо організації профорієнтації учнівської молоді; 
б) прагнення до засвоєння прийомів і методів профорієнтації; в) творча ак-
тивність при досягненні кінцевої мети; потяг до самопізнання, саморозвитку 
та самовдосконалення.

Як уже наголошувалося, основною детермінантою, що зумовлює процес 
становлення мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнта-
ційної роботи є рівень сформованості спонукань, які регулюють поведінку 
студентів. Здійснене в цьому напрямку експериментальне дослідження до-
зволило визначити ступінь їх значущості для майбутніх педагогів.

З цією метою була використана методика конфігурації мотиваційних ліній 
поведінки особистості майбутнього вчителя при здійсненні профорієнтаційної 
роботи Н. Литвинової. Використання даної методики дозволило визначити ті 
збуджуючі мотиви, що стимулюють майбутнього педагога діяти в напрямку 
розвитку особистісних рис, котрі надалі, накопичуючись у кожного конкре-
тного індивіда, викликатимуть прагнення до профорієнтаційної діяльності, 
тобто спонукатимуть його до активності при опануванні профорієнтаційною 
діяльністю. При аналізі емпіричних даних, ми переслідували мету не простої 
констатації того, яка кількість майбутніх педагогів вказала відповідний мотив, 
передбачуючи тим самим його дійову роль, а вивчення реального значення 
цієї детермінанти, що зумовлює поведінку особистості майбутнього вчителя. 
Результати емпіричного дослідження наведені у таблиці 4.2.1.

Таблиця 4.2.1
Конфігурація мотиваційних ліній поведінки особистості 

майбутнього вчителя щодо спонукань, які сприяють опануванню 
профорієнтаційної діяльності

Що спонукає 
Вас опановувати 
профорієнтацій-
ну діяльність

Інтерес 
до цього 

виду діяль-
ності ( %)

Потяг оволоді-
вати прийомами 
та засобами 

профорієнтацій-
ної роботи ( %)

Вважаю, що 
знання, вміння 
та навички 

згодяться у май-
бутньому ( %)

Планую в майбу-
тньому впрова-

джувати елементи 
профорієнтаційної 
роботи у ЗНЗ ( %)

«Є значущим» 24 18 36 12
«Є досить 
значущим» 6 15 9 21

«Є дуже значу-
щим» 6 3 12 3

Як засвідчив аналіз результатів дослідження лише 36 % майбутніх педа-
гогів вказало на інтерес до цього виду діяльності. Причому, для 24 % опану-
вання даної діяльності «є значущим», 6 % — «є досить значущим», 6 % — 
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«є дуже значущим». Це свідчить про те, що більшість респондентів не вияв-
ляють інтересу до її опанування й він знаходиться на низькому рівні розвит-
ку. Крім того слід зазначити, що якщо виходити з того, що наявність інтересу 
повинна проявлятися у цілеспрямованому опануванні профорієнтаційною 
діяльністю, у самостійному накопиченні знань, вмінь й навичок, усвідомлен-
ні тих вимог до особистості майбутнього педагога, який здійснює профорієн-
таційну роботу, то кількість учителів, які дійсно керуються інтересом до цієї 
діяльності, буде значно меншою. Тобто, деяка частина з них, має необґрун-
товані інтереси.

Саме це й обумовлює те, що прагнення до оволодіння прийомами та засо-
бами профорієнтаційної роботи виявляють лише 36 % майбутніх педагогів. З 
них для 18 % респондентів це є «значущим», 15 % — «досить значущим» й 
лише 3 % — це є «дуже значущим». 

Водночас, майбутні педагоги усвідомлюють, що, знання, вміння й нави-
чки, які будуть надбані, згодяться у майбутньому. На це вказали 57 % рес-
пондентів, з них для 36 % це є «значущим», відповідно, для 9 % — «досить 
значущим» й 12 % — «дуже значущим».

Що ж стосується усвідомленості значущості та важливості здійснення 
профорієнтаційної роботи у майбутньої педагогічної діяльності, то хоча 36 % 
студентів й планують впроваджувати елементи профорієнтаційної роботи 
у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, але 
ця усвідомленість ще виявляється на недостатньому рівні. Для 12 % — це 
є «значущим», 21 % — «досить значущим», 3 % — «дуже значущим», тобто 
лише незначна кількість майбутніх вчителів усвідомлює важливість здійс-
нення роботи в цьому напрямку.

Значну роль у визначенні конфігурації мотиваційних ліній поведінки осо-
бистості майбутнього вчителя при здійсненні профорієнтаційної роботи ві-
діграє їх ставлення до виконання завдань профорієнтаційного спрямування. 
Результати здійсненого дослідження в цьому напрямку наведені у таблиці 
4.2.2.

Таблиця 4.2.2
Конфігурація мотиваційних ліній поведінки особистості 

майбутнього вчителя щодо ставлення до завдань 
профорієнтаційного спрямування

Ставлення 
до виконання 
завдань проф-
орієнтаційного 
спрямування

Активно вклю-
чаюсь у роботу, 
бажаю досягти 
позитивних ре-
зультатів ( %)

Стараюсь 
не відволіка-
тися під час 
виконання 
завдань ( %)

Стараюсь 
довести 
роботу 
до кінця 

( %)

Вважаю, що 
вміння й 

навички будуть 
у нагоді в майбут-

ньому ( %)
«Є значущим» 24 15 48 21

«Є досить значу-
щим» 12 - 15 9

«Є дуже значу-
щим» 3 - 6 9
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Як засвідчили результати емпіричного дослідження, ставлення майбут-
ніх учителів до завдань профорієнтаційного спрямування мають різну форму 
вияву. Із загальної кількості опитаних, лише 39 % майбутніх учителів акти-
вно включаються у роботу й бажають досягти позитивних результатів при 
виконанні завдань профорієнтаційного спрямування. З них лише для 24 % 
респондентів це є «значущим», 12 % — «досить значущим» й 3 % — «дуже 
значущим».

Причому, лише 15 % майбутніх педагогів стараються повністю, не відво-
лікаючись виконувати такого роду завдання. Для них даний вид діяльності є 
«значущим». Викликає занепокоєння той факт, що серед піддослідних не ви-
явлено жодного педагога, для якого ця робота є «досить значущою», або ж 
«дуже значущою».

Водночас, 69 % опитаних стараються довести роботу до кінця. Для 48 % 
— це є «значущим», 15 % — «досить значущим», 6 % — «дуже значущим». Це 
свідчить про те, що майбутні вчителі, які бажають ознайомитися з особливо-
стями профорієнтаційної роботи, позитивно ставляться до виконання завдань 
профорієнтаційного характеру, але ставлення більшості респондентів щодо 
виконання таких завдань знаходиться все ж таки на низькому рівні. Але сам 
факт їх прагнення не зупинятися на досягнутому й бажання виконати завдання 
профорієнтаційного спрямування до кінця є тим фундаментом, на якому в по-
дальшому при відповідних умовах можна значно підвищити цей показник.

Викликає занепокоєння те, що більшість майбутніх учителів не усвідо-
млює тієї значущості вмінь і навиків, які сприятимуть налагодженню проф-
орієнтаційної роботи у закладах освіти. Так, лише 39 % респондентів вважає, 
що вміння і навички щодо здійснення цієї роботи будуть їм в нагоді у майбут-
ньому. При цьому, лише для 22 % оптантів це є «значущим», 9 % — «досить 
значущим» й 7 % — «дуже значущим», тобто для більшості піддослідних 
характерним є непорозуміння того, яку важливу роль відіграють уміння і на-
вички при впровадженні елементів профорієнтаційної роботи у навчально-
виховний процес. Це, мабуть, пов’язане з тим, що майбутні педагоги не уяв-
ляють, які ж уміння обумовлюють успішне протікання профорієнтації. З 
цією метою було запропоновано оптантам дати відповідь на запитання: «Які 
уміння обумовлюють успішність здійснення профорієнтаційної роботи?». 
На думку майбутніх вчителів, ефективність її залежить від: уміння створю-
вати невимушену атмосферу, уміння налагодити контакт з учнями, уміння 
спілкуватися на рівні «рівний-рівному», уміння зацікавити колектив учнів 
професійною інформацією, уміння ведення конструктивної бесіди, уміння 
використовувати інтерактивні технології, уміння комбінувати різні методи 
подачі інформації, уміння активізувати роботу учнівського колективу, умін-
ня знаходити індивідуальний підхід до кожної особистості при підготовці її 
до професійного самовизначення.

Водночас, занепокоює той факт, що у сукупності на вищезазначені вмін-
ня, які визначають успішність діяльності профорієнтаційного спрямування, 
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не вказав ні один з оптантів. Більшість майбутніх учителів називали лише 
окремі вміння, які впливають на ефективність профорієнтаційної діяльності. 
Це обумовлюється, безперечно, об’єктивними причинами, а саме: у вищих 
навчальних закладах не приділяється належної уваги становленню мотива-
ційної готовності майбутніх учителів до здійснення профорієнтаційної робо-
ти, а, отже, й розвитку тих вмінь, які забезпечують успішність її протікання.

Суттєве значення при визначенні конфігурації мотиваційних ліній пове-
дінки майбутніх учителів при здійсненні профорієнтаційної роботи є також 
з’ясування питання про те, якими мотивами вони керуються при виконан-
ні завдань профорієнтаційного спрямування. Результати здійсненого дослі-
дження наведені у таблиці 4.2.3.

Таблиця 4.2.3
Конфігурація мотиваційних ліній поведінки особистості 

майбутнього вчителя при виконанні завдань профорієнтаційного 
спрямування

Чим Ви керуєтесь 
при виконанні 

завдань профорієн-
таційного спряму-

вання?

Бажаю 
оволодіти 

раціональними 
засобами ( %)

Проявляю зацікав-
леність, активність, 
прагну втілити задум 
у реальний продукт 

( %)

Читаю науково-по-
пулярну літературу 
з метою досягнення 
позитивних резуль-

татів ( %)
«Є значущим» 60 9 9

«Є досить значу-
щим» 6 2 6

«Є дуже значу-
щим» 3 - 3

Як свідчать результати, наведені у таблиці, 69 % майбутніх педагогів 
бажають оволодіти раціональними засобами при виконанні завдань проф-
орієнтаційного спрямування. Й це позитивний фактор. У той же час слід 
відзначити, що лише для 3 % респондентів це бажання є «дуже значущим», 
а 6 % — «досить значущим». Водночас, 60 % респондентів, які брали участь 
у дослідженні, вказали на те, що бажання оволодіти раціональними засобами 
при виконанні профорієнтаційних завдань для них «значущим». Тобто рівень 
прояву бажання оволодівати формами та методами профорієнтаційної робо-
ти знаходиться все ж таки на належному рівні.

Поряд з тим, результати здійсненого дослідження засвідчили, що незва-
жаючи на те, що 27 % респондентів подобається вирішувати завдання проф-
орієнтаційного спрямування, які потребують довгих роздумів, висування 
гіпотез, обґрунтування засобів його розв’язання, однак лише для 24 % майбу-
тніх вчителів це — є «значущим»; 3 % — «досить значущим». Піддослідних, 
для яких це є «дуже значущим», у процесі дослідження не було виявлено.

Це призводить до того, що лише 15 % майбутніх учителів виявляють за-
цікавленість, активність, прагнення щодо досягнення позитивних результатів 
при виконанні завдань профорієнтаційного спрямування. Причому, для 9 % 
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респондентів це є «значущим»; 2 % — «досить значущим». У той же час, із 
загальної кількості піддослідних ні один з опитаних оптантів не вказав, що 
активність та прагнення для досягнення позитивних результатів при вико-
нанні завдань профорієнтаційного характеру є для них «дуже значущим». 
Мабуть, це пов’язано з тим, що у вищих навчальних закладах недостатньо 
створюються умови для виникнення зацікавленості, прояву активності та 
прагнень щодо залучення майбутніх учителів до такої форми роботи як роз-
робка профорієнтаційних технологій підготовки учнівської молоді до профе-
сійного самовизначення.

Підтвердженням вищезазначеного є те, що лише 18 % респондентів при 
виконанні завдань профорієнтаційного спрямування звертаються до читання 
науково-популярної літератури з метою досягнення позитивних результатів 
щодо їх завершення. Для 9 % майбутніх учителів це є «значущим», 6 % — 
«досить значущим» і лише 3 % — «дуже значущим».

Що ж стосується вибору найбільш привабливого роду діяльності у ві-
льний час, присвятити його: а) прогулянці; б) зустрічі з друзями; піти у кі-
нотеатр; в) витрачати час на підвищення профорієнтаційної майстерності; 
то 24 % майбутніх педагогів віддали перевагу прогулянці; 36 % — зустрічам з 
друзями; 30 % — використовувати вільний час для підвищення профорієнта-
ційної майстерності. Це, безумовно, втішає, бо прагнення майже третьої час-
тини опитаних підвищувати свою профорієнтаційну компетентність не лише 
в процесі навчання у ВНЗ, а й у вільний час, забезпечуватиме надбання того 
мінімуму знань, умінь й навичок, які дозволять у майбутньому не лише ус-
пішно здійснювати профорієнтаційну роботу, а й опановувати та розробляти 
інноваційні психотехнології профорієнтаційного супроводу учнівської моло-
ді й підготовки її до вибору професії.

Отже, аналіз емпіричного матеріалу засвідчив, що ставлення майбутніх 
учителів до опанування профорієнтаційною діяльністю неоднозначне. У бі-
льшості випадків воно носить емоційно-позитивний характер, однак ступінь 
його прояву нерівнозначний. Так, серед опитаних респондентів зустрічались 
такі, котрі виявляли стійке позитивне ставлення до цієї діяльності. Про це 
свідчить їх тяжіння при виконанні завдань профорієнтаційного спрямування 
до набуття прийомів і методів, які в майбутньому визначатимуть ефективність 
їх роботи по профорієнтації. Вони віддавали перевагу читанню спеціальної 
науково-популярної літератури профорієнтаційного спрямування, прагнули 
ознайомитися з особливостями профорієнтаційної роботи тощо. У більшості 
випадків вони намагалися самостійно досягати позитивних результатів. Май-
бутнім учителям притаманна була зацікавленість, активність, уміння швидко 
схоплювати інформацію профорієнтаційного спрямування.

В той же час, серед респондентів, які брали участь у дослідженні, були 
й такі, які хоча й мали певні знання про профорієнтаційну діяльність, деякі 
уявлення щодо особливостей її протікання, але не завжди мали чітке уявлен-
ня про те, якими якостями повинен володіти сучасний вчитель для здійснен-
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ня роботи у даному напрямку, в чому полягають сутнісні характеристики цієї 
діяльності. Їх уявлення в цих питаннях були поверхові. І таких студентів була 
більшість.

Однак зустрічались й такі респонденти, які не мали чітких уявлень 
про особливості профорієнтаційної роботи, а вказували лише окремі, несут-
тєві її характеристики. Вони мали поверхові уявлення про якості, які визна-
чають ефективність цієї діяльності, неспроможні були дати характеристику 
особистості майбутнього педагога, який успішно здійснює роботу профорі-
єнтаційного спрямування. В них був відсутній інтерес до цієї діяльності, 
бажання набувати знання, вміння та навички, які обумовлюють успішність 
здійснення профорієнтаційної роботи у закладах освіти. Але кількість таких 
респондентів була незначна.

Результати здійсненого дослідження також засвідчили, що саме таке різ-
не ставлення до профорієнтаційної діяльності відображалося й на поведінці 
майбутніх вчителів. Ті з оптантів, які вказували, що їм подобається оволо-
дівати профорієнтаційною діяльністю, при виконанні завдань систематично 
проявляли бажання набути навички для успішної діяльності у цій сфері, на-
магались згідно з вимогами та з елементами творчості виконувати завдан-
ня профорієнтаційного спрямування. Респонденти, які байдуже ставилися 
до опанування профорієнтаційною діяльністю, при виконанні завдань проф-
орієнтаційного спрямування були безініціативні, байдужі до оцінки результа-
тів їх діяльності, не виявляли зусиль щодо її завершення, не турбувалися чи 
відповідає кінцевий продукт вимогам, які ставились, легко відмовлялися від 
виконання цих завдань.

Отже, у майбутніх педагогів, які брали участь у дослідженні, мотиваційна 
готовність до профорієнтаційної роботи носить ситуативний характер. Свід-
ченням є те, що в них не спостерігається цілеспрямоване спонукання пізнати 
особливості профорієнтаційної діяльності, не виникає бажання проникнути 
в її сутність, оволодіти основними прийомами та методами профорієнта-
ційної роботи. Активно-вольові дії щодо здобуття знань, умінь та навичок, 
досягнення позитивних результатів при розв’язанні різних проблем профорі-
єнтаційного спрямування, а також емоційна забарвленість цього процесу (ра-
дість від досягнутих результатів, задоволення наслідками діяльності тощо) 
знаходиться на досить низькому рівні.

Це, безперечно, пов’язано з тим, що цьому питанню саме в такому раку-
рсі у педагогічних вузах достатньої уваги не приділяється. Тому дуже часто, 
стикаючись з проблемою здійснення профорієнтаційної роботи, педагоги ма-
ють багато ускладнень. Вони не володіють у повному обсязі тими психологі-
чними знаннями, які б сприяли організації на належному науковому рівні цієї 
роботи у загальноосвітніх навчальних закладах.

Як зазначалося, в якості основних психологічних конструктів, які визна-
чають становлення мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорі-
єнтаційної роботи, виступають інтерес до професії та мотивація досягнення. 
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Важливим з психологічної точки зору являється те, що дані конструкти мо-
жуть розглядатися як дієві мотиви, оскільки вони значною мірою викликати-
муть зацікавленість профорієнтаційною діяльністю, емоційну привабливість 
даною діяльністю, підпорядкування усіх дій й помислів особистості щодо 
теоретичного й практичного її опанування. Внаслідок цього поступово здій-
снюватиметься трансформація ситуативної мотиваційної готовності майбут-
ніх педагогів до профорієнтаційної роботи в стійке особистісне утворення.

Враховуючи це, було здійснене вивчення ступеня розвитку цього феноме-
ну в майбутніх учителів за допомогою методики Ю. Орлова «Потреба у до-
сягненнях».

Як засвідчили результати, у 47 % респондентів сума балів щодо зазначе-
них тверджень (відповіді «так») перевищувала суму балів (відповіді «ні»), 
тобто у студентів спостерігається орієнтація на досягнення успіху, превалює 
потреба у досягненні тих цілей, які вони перед собою ставлять. У той же 
час слід наголосити, що пріоритетність виокремлених потреб, які відіграють 
суттєву роль при досягненні позитивних результатів при вирішенні різних 
проблем майбутніми вчителями, на нашу думку, потребують відповідної ко-
рекції. Ранжування тверджень (відповідей «так») за значущістю представле-
но у таблиці 4.2.4.

Таблиця 4.2.4
Ранжування тверджень потреби у досягненнях (відповіді «так»)

№ 
твердження Перелік тверджень Рангове 

місце
18. Коли все йде так як я хочу, моя енергія посилюється. 1
6. У житті в мене було більше успіхів, ніж невдач. 2

8. Навіть у звичайній роботі я намагаюсь удосконалюва-
ти деякі її елементи. 2

23. Я міг би досягнути більшого, коли б був вільним від 
інших справ. 3

15. Вважаю, що я впевнена в собі людина. 4

5. На мою думку, більшість людей живе дальніми цілями, 
а не близькими. 5

16. Заради успіху я можу ризикувати, навіть коли шанси 
не в мою користь. 5

19. Якщо б я був журналістом, я писав би скоріше 
про оригінальні винаходи людей, ніж про інші події. 6

Як свідчать наведені у таблиці дані, найбільш значимою потребою у до-
сягненні позитивних результатів для майбутніх учителів є створення таких 
умов, коли все йде так як вони того хочуть. На це вказали усі оптанти, які бра-
ли участь у дослідженні. Внаслідок цього здійснюється підвищення активно-
вольових дій при досягненні кінцевої мети. Позитивним є те, що у відповідях 
піддослідних на запропоновані твердження, друге по значущості місце займає 
впевненість, що в їхньому житті було більше успіхів, ніж невдач, а також на-
магання навіть до звичайної роботи підходити творчо, шукати оригінальні 
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способи її виконання. Цієї позиції притримується 87,0 % майбутніх учителів. 
Четверте місце (69,2 %), згідно з ранжуванням відповідей, займає впевненість 
в собі, у власних можливостях при досягненні позитивних результатів при 
вирішенні різних проблем. Безумовно, що це й не здається дуже поганим, але, 
на нашу думку, ця риса особистості повинна знаходитися на більш високому 
ранговому місці. Це ж стосується й прагнення майбутніх учителів ризикувати 
заради успіху (60,9 %), коли шанси не в їхню користь при досягненні позити-
вних результатів при втіленні власних задумів у «реальний» продукт (52,2 %). 
Ці риси особистості займають, відповідно, п’яте і шосте місця. Тобто, потреба 
у досягненні тих цілей, які майбутні педагоги перед собою ставлять у процесі 
життєдіяльності, хоча й усвідомлюється, але необхідно створювати певні умо-
ви щодо переоцінки пріоритетності цих потреб.

З метою більш чіткого уявлення щодо прояву потреби у досягненнях, які 
здобули негативну оцінку (53 %), нами були проранжовані відповіді на ці тве-
рдження, котрі представлено у таблиці 4.2.5.

Таблиця 4.2.5
Ранжування тверджень потреби у досягненнях (відповіді «ні»)
№ 

твердження Перелік тверджень Рангове 
місце

17. Я не старанна людина. 1

3. Для мене у будь-якій справі важливе її виконання, а не 
кінцевий результат. 2

10. Мої близькі вважають мене людиною, якій притаманні 
лінощі. 3

13. Терпіння в мене більше, ніж здібностей. 3

11. Вважаю, що в моїх невдачах винуваті скоріше обстави-
ни, ніж я сам. 4

1. Вважаю, що успіх у житті залежить скоріше від випад-
ку, ніж від розрахунку. 5

9. Коли я думаю про успіх, я можу забути про небезпеку. 6
15. Вважаю, що я впевнена в собі людина. 7

Спираючись на наведені у таблиці результати можна констатувати, що 
майбутні вчителі досить об’єктивно оцінюють власні особистісні якості, які 
обумовлюють досягнення позитивних результатів при вирішенні різних про-
блем, які виникають у процесі їхньої навчально-професійної діяльності. Так, 
91,3 % вважають, що вони не старанні. Цей показник зайняв перше місце у ра-
нжуванні тверджень (відповідь «ні»). Друге місце (76,2 %) займає твердження 
про те, що в них відсутнє прагнення довести почату справу до кінця, тобто 
потреба у досягненнях в них майже відсутня. Це, мабуть, пов’язане з тим, що 
в майбутніх учителів на недостатньому рівні розвинуте терпіння, а також їм 
притаманні лінощі (73,9 %). Відповідно, ці показники зайняли третє місце при 
ранжуванні потреби у досягненнях (відповіді «ні»). Занепокоює й той факт, що 
у невдачах 60,8 % респондентів звинувачують різні обставини, випадки, а не 
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власні помилки й недоробки (четверте місце при ранжуванні), а також 52,1 % 
вважають, що успіх у житті залежить скоріше від випадку. На жаль, на шосте 
(47,7 %) й сьоме (30,4 %) місця віднесено прагнення будь-що добитися успіху й 
впевненість досягнення тих намагань, які вони перед собою ставлять.

Для отримання більш об’єктивної інформації щодо сформованості у май-
бутніх педагогів мотивації успіху використовувався опитувальник для оцінки 
мотивації досягнення мети Т. Елерса. Методика складається з низки твер-
джень, на які майбутні вчителі повинні дати позитивну, або ж негативну відпо-
відь. Спираючись на здобуті дані, було встановлено, що 12 % оптантів мають 
високий рівень мотивації досягнення мети, 3 % — низький і 85 % — середній. 
Але значна частина з тих респондентів, які мають середній рівень мотивації 
досягнення мети, знаходяться на грані, яка тяжіє все ж таки до низького рівня. 
Підтвердженням вищезазначеного є дані, наведені у таблиці 4.2.6.

Таблиця 4.2.6
Кількісні показники оцінки тверджень мотивації досягнення мети

майбутніми вчителями та їх ранжування

№ 
твер-
дження

Перелік тверджень
Кількісні 
показники Ранг

«так» 
( %)

«ні» 
( %) «так» «ні» 

2.
Я легко дратуюсь, коли помічаю, що 
не можу на всі сто процентів виконати 
завдання.

26,9 16

3. Коли я працюю, це виглядає так, ніби 
я все ставлю на карту. 57,6 10

4.
Коли виникає проблемна ситуація, 
я досить часто приймаю рішення одним 
з останніх.

15,4 18

5. Коли в мене два дні підряд немає справи, 
я відчуваю неспокій. 46,2 12

6. У деякі дні мої успіхи нижче середніх. 46,2 12

7. У ставленні до себе, я більш вимогливі-
ший, ніж у ставленні до інших. 73,1 6

8. Я більш толерантна людина, ніж інші. 42,4 13

9.

Коли я відмовляюсь від складного 
завдання, буду засуджувати себе, тому 
що знаю, що при його виконанні досяг 
би успіху.

65,4 8

10. У процесі роботи я маю потребу у неве-
ликих паузах для відпочинку. 80,8 4

13 Мене більше приваблює інша робота, 
ніж та, якою я займаюсь. 76,9 5

14. Покарання стимулює мене сильніше, ніж 
схвалювання. 11,6 20

15. Я знаю, що мої однолітки вважають мене 
діловою людиною. 65,4 8
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№ 
твер-
дження

Перелік тверджень
Кількісні 
показники Ранг

«так» 
( %)

«ні» 
( %) «так» «ні» 

16. Перешкоди роблять мої рішення більш 
твердими. 76,9 5

17. На мені легко відігратись. 23,1 17

18. Коли я працюю без наснаги, це дуже 
помітно. 34,6 15

20 Інколи я відкладаю те, що повинен був 
зробити сьогодні. 11,6 20

21. Треба покладатися лише на самого себе. 93,7 1

24. Я менш впевнена у собі людина, ніж 
інші. 42,4 13

25. Я радію, коли закінчуються літні кані-
кули. 38,5 14

26. Коли я маю намір працювати, то роблю 
це краще і кваліфікованіше за інших. 69,2 7

27. Мені легше спілкуватися з однолітками, 
які можуть вперто працювати. 84,6 3

28. Коли в мене немає справ, я відчуваю, що 
мені не по собі. 61,5 9

29. Мені доводиться виконувати відповіда-
льну роботу частіше за інших. 38,5 14

30. Коли я приймаю рішення, то прагну 
зробити це якомога краще. 88,4 2

31 Мої друзі інколи вважають, що мені 
притаманні лінощі. 61,5 7

32. Мої успіхи якоюсь мірою залежать від 
моїх колег. 88,4 2

34. Інколи не знаєш, яку роботу доведеться 
виконувати. 76,9 5

36 Я досить часто не звертаю уваги на свої 
досягнення. 26,9 16

37.
Коли я працюю разом з іншими, моя ро-
бота дає більше результатів, ніж робота 
інших.

53,8 11

38 Багато до чого я берусь, але не виконую 
до кінця. 88,4 2

39 Я заздрю людям, які мають не дуже 
багато роботи. 69,2 6

41.
Коли я впевнений, що стою на правиль-
ному шляху, щоб довести свою правоту, 
можу піти на крайні міри.

19,3 19

Як засвідчили результати здійсненого дослідження, які наведені у табли-
ці, найбільш важливим при досягненні мети (93,7 %) оптанти вважають упев-
неність у своїх можливостях. Вони відзначають, що треба покладатися лише 
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на себе й тоді можна досягти позитивних результатів. У той же час, 88,4 % з 
них не відкидають й того, що успіхи щодо досягнення мети значною мірою 
залежать як від оточуючих їх колег, так і від них самих. 84,6 % подобається 
спілкуватися з однолітками, які можуть уперто працювати, 80,8 % — відпо-
чивати у процесі виконання завдань. Позитивним є те, що респонденти ус-
відомлюють той факт, що подолання перешкод робить їх більш твердими й 
викликає прагнення обов’язково довести почату справу до кінця. На це вказа-
ло 76,9 %. При цьому, 69,2 % дуже вимогливо відносяться до себе, але на свої 
досягнення дуже часто не звертають уваги. В той же час слід відмітити, що 
незважаючи на те що 65,4 % засуджують себе, коли відмовляються від вико-
нання складного завдання, а 53,7 % при його відсутності занепокоєні, 61,5 % 
вважають, що результати виконання будь-якої роботи значно вищі, ніж у ко-
лег, так як коли вони працюють, то віддають справі всього себе. На це вказа-
ло 57,6 % із загальної кількості респондентів, які взяли участь у дослідженні. 
При цьому, лише 19,3 % спроможні відстоювати свою правоту коли впевнені 
у втіленні власних задумів в «реальний» продукт. У той же час, 26,9 % вияв-
ляють дратування, коли не спроможні виконати завдання найкращим чином.

Отже, результати дослідження засвідчили, що незважаючи на те, що бі-
льшість майбутніх учителів хоча й виявила середній рівень щодо досягнення 
мети, прагнення активно і тривало працювати з метою здобуття позитивного 
результату, але у більшості випадків мотивація успіху для втілення власних 
задумів у «реальний» продукт в них не носить домінантного характеру. Май-
бутні вчителі недостатньо усвідомлюють за допомогою яких засобів можли-
во реалізувати досягнення мети, які здібності, особистісні якості визначають 
успішність їх дій. У той же час, саме у процесі становлення замислу здійсню-
ється прояснення образу в цілому (В. Семиченко), смислоутворення усієї си-
туації діяльності, актуалізація тих засобів дій, які сприятимуть його втіленню 
в реальність (О. Леонтьєв). В якості основних мотивів при цьому виступають 
інтерес до діяльності та мотивація досягнення успіху. Важливим з психологіч-
ної точки зору є те, що дані мотиви можуть розглядатися як дійові мотиви, 
оскільки вони значною мірою викликатимуть зацікавленість, емоційну при-
вабливість даної діяльності, підпорядкування усіх дій і помислів особистості 
щодо практичної її реалізації. У зв’язку з цим, своєчасне визначення в май-
бутніх педагогів мотивації досягнення мети, є тією першоосновою, яка при 
створенні відповідних умов, буде в подальшому сприяти набуттю тих знань, 
умінь та навичків, які забезпечуватимуть успішність їх діяльності в процесі 
здійснення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Це означає, що 
знання майбутнього педагога мають бути системними, бо тільки у цьому ви-
падку у майбутнього вчителя з’являється потреба у досягненнях при накопи-
ченні знань, умінь та навичок, розвитку відповідних якостей, які будуть спри-
яти успішному її протіканню. У сукупності це призведе до розвитку інтересу, 
викличе емоційну привабливість цієї діяльності, підкорить помисли, думки 
особистості до набуття кваліфікації щодо здійснення профорієнтаційної ро-



98

боти у процесі майбутньої педагогічної діяльності у загальноосвітніх навча-
льних закладах, тобто сприятиме не лише виникненню мотивації досягнення 
мети, а й потребу у досягненні позитивних результатів, які й визначатимуть 
успішність профорієнтаційної роботи. Надалі, при відповідних умовах, це 
викликатиме емоційну привабливість даною діяльністю, підпорядкування 
усіх дій й помислів особистості щодо теоретичного й практичного її опану-
вання. Внаслідок цього поступово буде здійснюватися трансформація ситу-
ативної мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної 
роботи в стійке особистісне утворення.

В той же час, як засвідчили результати дослідження, саме ці прояви 
не завжди спостерігалися у поведінці майбутніх учителів. Так, 88,4 % від-
значили, що інколи вони відкладають справи на завтра, 42,4 % вказали, що 
менш впевнені в собі за інших, 38 % — стверджують, що вони ліниві, 30,7 % 
виявляють заздрість тим, які не мають багато роботи, 34,6 % вважають, що 
їм не притаманна зосередженість. Тобто, піддослідні не виявляють повною 
мірою ні операційної готовності, яка викликатиме їх активізацію щодо до-
сягнення мети, ні функціональної готовності (усвідомлення власних цілей, 
оцінку умов, визначення найбільш адекватних способів дій), ні особистісної 
готовності, яка викликатиме високу активність особистості при включенні 
в процес вирішення завдань, прогнозування необхідних зусиль, оцінку віро-
гідності досягнення успіху.

Як зазначалося, становлення мотиваційної готовності до профорієнта-
ційної роботи здійснюється з поступовим розвитком особистості майбутніх 
педагогів у процесі навчально-професійної підготовки у ВНЗ. Водночас, хоча 
мотиваційна готовність до профорієнтаційної роботи в майбутніх учителів і 
проявляється у прагненнях не лише ознайомитися з основами профорієнта-
ційної роботи, а й в бажаннях оволодіти сучасними профорієнтаційними тех-
нологіями, професійними якостями, які визначатимуть успішність діяльності 
у цьому напрямку, але ці прагнення носять ситуативний характер.

Тому, підтримка ситуативних прагнень є необхідною передумовою роз-
витку мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної 
роботи. В цьому випадку емоційно-імпульсивні прагнення щодо здійснення 
роботи в цьому напрямку будуть поступово усвідомлюватися, викликатимуть 
в особистості активність, захопленість, потяг обов’язково здобути позитивні 
результати при досягненні кінцевої мети. Отже, поступово задоволення цих 
прагнень стане потребою особистості в накопиченні знань, умінь і навичок 
щодо використання різних форм і методів профорієнтаційного супроводу, 
розвитку здатності розробляти психотехнології підготовки учнівської молоді 
до вибору професії.

З метою з’ясування питання щодо профілю ділових якостей, якими пови-
нен володіти майбутній учитель при здійсненні профорієнтаційної роботи і 
які визначають успішність профорієнтаційної діяльності, використовувалася 
методика профілю ділових якостей особистості О. Сергеєнкової.
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Як засвідчили наведені в таблиці 4.2.7 результати, уявлення майбутніх 
учителів щодо профілю ділових якостей, то перше та друге місця у майбу-
тніх педагогів займає, відповідно, «відповідальність» (53,8 %) та «пунктуа-
льність» (46,2 %), які визначають успішність здійснення профорієнтаційної 
роботи, досить різноманітні. Однак, викликає занепокоєння той факт, що 
профіль ділових якостей, які їм притаманні, у більшості випадків проявля-
ється на неналежному рівні. Це, безумовно, дуже добре, тому що коли люди-
на відповідальна та пунктуальна, то вона здібна здійснювати будь-яку роботу 
на належному рівні. Однак, наскільки ці якості є дійовими викликає деякі 
сумніви. Це, пов’язане з тим, що такі якості як «активність», «організова-
ність» та «інтерес до профорієнтаційної діяльності» хоча й займають третє 
та четверте рангові місця, але на їх значущість вказало лише 42,4 % та 38,5 % 
респондентів, відповідно. В той же час, необхідною умовою успішного роз-
витку мотиваційної готовності до профорієнтаційної роботи є наявність стій-
ких інтересів до цієї діяльності, сформованість на досить високому рівні, 
спонукань, ціннісних орієнтацій, установок та мотивації досягнення. Саме 
спонукання, інтерес та потяг до досягнення, як уже зазначалося, це ті основні 
психологічні конструкти, які визначають успішність набуття тих особистіс-
них й професійних якостей, які необхідні майбутньому педагогу для успіш-
ного здійснення профорієнтаційного супроводу школярів у процесі підготов-
ки їх до усвідомленого професійного самовизначення.

Таблиця 4.2.7
Кількісні показники значущості наявності ділових якостей, 

які обумовлюють успішність здійснення профорієнтаційної роботи 
вчителями

Перелік профілю ділових якостей
Кількісні показни-
ки значущості діло-
вих якостей ( %)

Рангове 
місце

Інтерес до профорієнтаційної діяльності 38,5 4
Цілеспрямованість 26,9 7
Працелюбність 11,6 10
Упертість 5,8 11
Колегіальність 2,3 12
Комунікабельність 5,8 11
Доброзичливість 15,4 9
Схильність до ризику 15,4 9
Впевненість 23,1 8
Толерантність 34,6 5
Організованість 38,5 4
Активність 42,4 3
Пунктуальність 46,2 2
Відповідальність 53,8 1
Контроль 11,6 10
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Перелік профілю ділових якостей
Кількісні показни-
ки значущості діло-
вих якостей ( %)

Рангове 
місце

Терплячість 5,8 11
Почуття гумору 2,3 12
Спроможність передбачати дальні й близькі 
цілі 11,6 10

Спроможність вирішувати проблемні ситуації 15,4 9
Профінформованість 23,1 8
Оригінальність 11,6 10
Зосередженість 34,6 5
Наполегливість 26,9 7
Емпатійність 5,8 11
Прагнення до самопізнання 30,8 6
Прагнення до творчості 11,6 10

Примітка: у відповідях оптанти вказували не одну, а декілька якостей. У зв’язку 
з цим загальний підрахунок не відповідає 100 %.

Водночас, саме ці якості спонукають особистість діяти згідно з власними 
потребами, виявляти активно-вольові дії щодо надбання тих умінь й нави-
чків, які визначають успішність протікання діяльності профорієнтаційного 
спрямування, викликають прагнення щодо досягнення позитивних результа-
тів при її здійсненні. Та як наслідок, «прагнення до самопізнання» (30,8 %), 
«прагнення до самопізнання» (30,8 %) «цілеспрямованість» (26,9 %) та «на-
полегливість» (26,9 %), «впевненість» (23,1 %) та «проінформованність» 
(23,1 %), «спроможність вирішувати проблемні ситуації» (15,4 %), «схиль-
ність до ризику» (15,4 %), «доброзичливість» (15,4 %) займають шості, сьомі, 
восьмі та дев’яті рангові місця із загальної кількості респондентів, які взяли 
участь у дослідженні. Саме від цих якостей залежить наскільки суб’єкт буде 
активним, цілеспрямованим, наполегливим при досягненні позитивних ре-
зультатів у процесі діяльності й саме ці якості детермінують поведінку осо-
бистості, знаходяться в тісному взаємозв’язку з іншими підсистемами, які 
здійснюють регуляцію її поведінки при досягненні кінцевої мети.

Що ж стосується таких якостей як «працелюбність», «спроможність ста-
вити дальні й близькі цілі», «оригінальність» та «прагнення до творчості». 
то на їх значущість вказало лише 11,6 % майбутніх учителів. Це дуже зане-
покоює, так як саме творчий педагог, який володіє новим типом мислення, 
новим світоглядом, новою субординацією цінностей, творчими стратегіями 
розв’язання різних проблемних ситуацій, які виникатимуть у навчально-ви-
ховному процесі, здатний створювати, освоювати та впроваджувати в прак-
тику майбутньої діяльності освітні та профорієнтаційні технології.

Отже, узагальнення результатів експериментального дослідження засвід-
чило, що мотиваційна готовність майбутніх педагогів до профорієнтаційної 
роботи має відповідну структуру й проявляється шляхом співвідношення 
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різних спонукань і складається з когнітивного, емоційно-оцінного та по-
ведінкового компонентів. У той же час, як когнітивний, так і поведінковий 
компонент готовності виявляються на досить низькому рівні. Про це свід-
чить той факт, що майбутні педагоги мають фрагментарну уяву щодо усвідо-
млення соціальної важливості профорієнтації, її значення, цілей та завдань, 
про особистісні якості, необхідні для успішної діяльності в цьому напрямі, 
тобто немотивовані до здійснення цієї діяльності; не виявляють постійного 
прагнення до засвоєння прийомів і методів профорієнтаційної роботи, цілес-
прямованого оволодіння ними, недостатньо проявляють потягу до самовдос-
коналення, творчої активності при досягненні кінцевої мети.

Водночас, мотиваційна готовність майбутніх педагогів до профорієнта-
ційної роботи не носить домінантний характер (орієнтація на зміст профорі-
єнтаційної діяльності, творчість у ній, вибіркова активність, високий рівень 
домагань), а має ситуативний характер (орієнтація на зовнішні фактори). Це 
призводить до того, що «піраміда» цінностей (М. Васильєва), якими керуються 
майбутні педагоги, не повною мірою забезпечують успішне оволодіння про-
фесійною майстерністю та інноваційними профорієнтаційними технологіями, 
тобто не сприяють розвитку її структурних й функціональних компонентів.

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, наголосимо, що в процесі 
навчально-професійної підготовки майбутніх педагогів не створенні умови 
для досконалого оволодіння теоретичними та практичними сторонами проф-
орієнтаційної роботи, накопичення відповідних знань, умінь та навичок, 
розвитку певних якостей, які визначають успішність профорієнтаційної дія-
льності у закладах освіти. У зв’язку з цим дуже важливо організувати діяль-
ність майбутніх педагогів так, щоб у процесі їх навчально-професійної підго-
товки здійснювалась активізація ведучих складових мотиваційної готовності 
до профорієнтаційної роботи, а саме: пізнавальної активності, яка призво-
дитиме до усвідомленого прагнення оволодіти сутнісними ознаками проф-
орієнтаційної діяльності, її особливостями; викликатиме активно-вольові дії, 
спрямовані не тільки на використання надбаних раніше знань, умінь і навич-
ків, щодо її здійснення, а й набуття нових; емоційної захопленості (відчуття 
радощів щодо досягнення успіхів, задоволення результатами своєї діяльнос-
ті, придбаними навичками, уміннями та знаннями профорієнтаційного спря-
мування) у процесі опанування освітніх та профорієнтаційних технологій з 
метою підготовки учнівської молоді до самопізнання, самоактуалізації та са-
морозвитку, які визначатимуть успішність їх професійного самовизначення 
та кар’єрного зростання.

4.3. Технологія розвитку мотиваційної готовності 
майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи

Гуманістична концепція, що покладена в основу оновлення сучасної 
педагогічної освіти на засадах особистісно-орієнтованого підходу вимагає 
переосмислення системи підготовки майбутніх педагогічних працівників 
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до профорієнтаційної роботи, підвищення рівня психологічної компетентно-
сті та творчої майстерності, зі спрямуванням їх на орієнтовані й діяльнісні 
моделі навчання (Є. Ільїн, Н. Кулюткін, А. Маркова, В. Семиченко, В. Сла-
стьонін, В. Радкевич та ін.), які передбачають зміщення акцентів у навча-
льно-виховній діяльності з інформаційної до організаторсько-управлінської 
площини. Внаслідок цього процес учіння буде наповнюватися розвивальною 
профорієнтаційною функцією, яка призводитиме до набуття учнівською мо-
лоддю життєво важливих компетентностей вільно й правильно орієнтуватися 
у житті, усвідомлено підходити до обрання майбутньої сфери діяльності та 
адекватно реагувати на динаміку змін на конкурентному ринку праці.

Отже, сучасний педагог повинен озброїти учнів такими психологічними 
знаннями, які б допомагали їм у самоорієнтації, з одного боку, а з іншого 
— навчити об’єктивно оцінювати особистісні якості з точки зору їх відповід-
ності потребам майбутньої професійної діяльності. Саме здатність майбутніх 
учителів до такого роду діяльності й забезпечуватиметься, перш за все, їх мо-
тиваційною готовністю до профорієнтаційного супроводу учнівської молоді. 
У зв’язку з цим вимагає перегляду, відповідно до нових умов, не лише орга-
нізація роботи щодо професійної орієнтації з метою забезпечення кваліфіко-
ваного професійного орієнтування суб’єкта навчання на різних його етапах, 
а й система підготовки студентів ВНЗ педагогічного профілю до профорієн-
таційної роботи [42; 59; 51; 64; 69; 72; 84; 96; 109].

Сформованість мотиваційної готовності до профорієнтаційної роботи 
у структурі особистості майбутніх педагогів викликатиме позитивне став-
лення до профорієнтаційної діяльності, прагнення щодо накопичення знань, 
умінь та навичок профорієнтаційного спрямування, відповідну мотиваційну, 
когнітивну та операційну установку на оволодіння новітніми профорієнта-
ційними технологіями, розвитку професійних якостей, які будуть сприяти 
успішному її здійсненню.

Однак, як засвідчили результати здійсненого дослідження, студенти 
педагогічних вузів не повною мірою володіють методологію і технологію 
планування та здійснення професійної орієнтації у закладах освіти, в них 
не сформована на достатньому рівні психолого-педагогічна компетентність 
та мотиваційна готовність для здійснення роботи в даному напрямку.

Технологія розвитку мотиваційної готовності майбутніх педагогів 
до профорієнтаційної роботи спрямована на формування у студентів необ-
хідних для цього мотиваційних, когнітивних і операційних установок [69; 
72; 93]. Актуалізація цих компонентів забезпечуватиме опанування майбу-
тніми вчителями методологічними та теоретичними основами профорієн-
тації: усвідомлення сутності профорієнтаційної роботи, розвиток уміння 
моделювати профорієнтаційний супровід особистості та реалізовувати його 
у навчально-виховному процесі закладів освіти; формування психологічної 
установки особистості на процес як зовнішньої, соціально-спрямованої, так 
і внутрішньої діяльності щодо оволодіння знаннями, вміннями й навичками 
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профорієнтаційної діяльності та їх успішного використання у майбутній пе-
дагогічній діяльності.

При розробці технології розвитку мотиваційної готовності майбутніх педа-
гогів до профорієнтаційної роботи головним завданням було визначене ство-
рення такого профорієнтаційного середовища, що стимулювало б рефлексивне 
закріплення теоретичних знань [5; 35; 78; 108] профорієнтаційного спрямуван-
ня та отримання навичків їх практичного застосування [28; 48; 79; 99], сприя-
ло б особистісному, професійному розвитку студентської молоді [6; 28; 83; 87; 
91; 94], формуванню професійної мотивації, оволодінню уміннями створення 
психологічного профорієнтаційного супроводу учнівської молоді [30; 79; 99], 
оптимізації освітніх, навчальних та соціально-психологічних умов становлен-
ня мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи. 
Одним з пріоритетних завдань є розвиток у майбутніх вчителів здатності до са-
мопізнання, самоактуалізації та саморозвитку тих особистісних якостей, що 
зумовлюють успішність профорієнтаційної діяльності.

Методичні засади технології розвитку мотиваційної готовності майбутніх 
педагогів до профорієнтаційної роботи складають цільова, організаційна та 
результативна основи профорієнтаційної діяльності, що теоретично обґрун-
товані в працях Е. Зеєра, С. Каліщук, Н. Пряжнікова, Н. Побірченко та ін. [28; 
79; 81; 84; 99]. Формування цільової основи профорієнтаційної діяльності 
передбачає здатність особистості до цілепокладання: визначення загальної 
мети і конкретизованих цілей. Загальна мета передбачає організацію певних 
форм зовнішньої предметної діяльності профорієнтаційного спрямування, 
актуалізацію об’єктивно-змістовного і суб’єктивно-особистісного аспектів 
мотиваційної готовності майбутніх учителів до профорієнтаційної роботи: 
розвиток інтересів, спонукань, мотивів, цінностей, установок, які визначати-
муть успішність здійснення роботи у даному напрямку, а також формування 
тих особистісних утворень, які сприяють успішному засвоєнню змістовних 
ознак щодо здійснення профорієнтаційної діяльності. Що ж стосується конк-
ретизації цілей, то вони, згідно з їх диференціацією, включають мотиваційну, 
когнітивну та операційну складові.

Мотиваційна складова забезпечуватиме формування у майбутнього педа-
гога позитивного ставлення до профорієнтаційної діяльності, стійких інтере-
сів до цієї діяльності, спонукань, ціннісних орієнтацій, установок та мотива-
ції досягнення. Спонукання, інтерес та потяг до досягнення — це та основна 
мотивація, зауважують Є. Ільїн, О. Леонтьєв, А. Маслоу, Х. Хекхаузен, що 
визначає емоційну зацікавленість діяльністю, підпорядкування усіх вчинків 
і помислів особистості щодо досконалого оволодіння теоретичними та прак-
тичними сторонами цієї діяльності [30; 47; 57; 104].

Когнітивна складова забезпечуватиме потребу в накопиченні системних 
знань, умінь та навичок щодо профорієнтаційної діяльності; відповідної 
установки на оволодіння новітніми профорієнтаційними технологіями; ство-
рюватиме умови щодо набуття тих особистісних й професійних якостей, які 
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необхідні майбутньому педагогу для успішного здійснення профорієнтацій-
ної роботи.

Операційна складова забезпечуватиме умови щодо вироблення навич-
ків самоорганізації активності майбутнього педагога, які призводитимуть 
до інтеграції: а) вмінь щодо використання різних форм та засобів профорі-
єнтації; б) вмінь відбирати найбільш доцільні та ефективні психотехнології 
профорієнтаційного супроводу; в) прагнень працювати над увдосконаленням 
та розробкою інноваційних підходів до профорієнтації; г) вмінь здійснювати 
моніторинг особистісного зростання при оволодінні різними формами і засо-
бами профорієнтаційної роботи.

Сформованість організаційної основи профорієнтаційної діяльності 
зумовлює інструментальну озброєність майбутніх педагогів: володіння її 
змістом, формами та методами, опанування основами моделювання проф-
орієнтаційних технологій підготовки учнівської молоді до усвідомленого 
професійного самовизначення.

Діяльнісне й практичне залучення студентів у практичне виконання про-
блемних завдань профорієнтаційного спрямування забезпечує умови для їх 
особистісного і професійного зростання у процесі набуття профорієнтацій-
ного досвіду, дозволяє визначити стратегії досягнення успіху при виконанні 
завдань профорієнтаційного змісту в процесі навчально-професійної діяль-
ності, підтримувати прагнення особистості до успіху з орієнтацією на відпо-
відний стандарт вищої якості виконання завдань профорієнтаційного змісту, 
розвивати потребу у творчості та досягненнях, про що власне і свідчить сфо-
рмованість результативної основи профорієнтаційної діяльності.

Виходячи із зазначеного, розвиток в майбутніх педагогів мотиваційної 
готовності до профорієнтаційної діяльності відбувається за рахунок форму-
вання її цільової, організаційної та результативної основ, а також динаміки 
цінностей і психічних процесів особистості, що сприяють розвитку інтересу 
та відповідних якостей для успішного здійснення профорієнтаційної робо-
ти, викликають емоційну привабливість цієї діяльності, зумовлюють цілісну 
готовність особистості до профорієнтаційної роботи та становлять основу 
майбутньої профорієнтаційної компетентності педагога для планування, ор-
ганізації, координації, контролю, інформаційного забезпечення профорієнта-
ційної роботи у закладах освіти.

З метою формування цільової, організаційної та результативної основ 
профорієнтаційної діяльності у майбутніх педагогів, було розроблено навча-
льно-розвивальний курс «Основи профорієнтаційної роботи з учнями зага-
льноосвітніх навчальних закладів», що реалізується за допомогою комплексу 
активних методів навчання (аналіз ситуацій, дискусія, підведення підсумків, 
захист індивідуальних і групових проектів, презентація тощо). У процесі 
проходження цього курсу відбувається розвиток основних психологічних 
конструктів мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтацій-
ної роботи, а саме: прагнення до засвоєння прийомів і методів профорієн-
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таційної роботи; максимальне заглиблення та реальне залучення майбутніх 
педагогів до простору проблемних питань, вирішення завдань профорієн-
таційного спрямування; прояв творчої активності при досягненні кінцевої 
мети; виникнення спонукань щодо самовдосконалення, активне оволодін-
ня передовими педагогічними та профорієнтаційними технологіями, що й 
слугувало основою для розвитку емоційно-пізнавального, ціннісно-моти-
ваційного та цілеутворюючого компонентів готовності майбутніх педагогів 
до профорієнтаційної роботи.

Навчально-розвивальний курс «Основи профорієнтаційної роботи з учня-
ми загальноосвітніх навчальних закладів» містить такі тематичні модулі, як: 
«Ціннісно-смислові основи профорієнтації»; «Управління профорієнтацією»; 
«Сутнісні ознаки психолого-педагогічного супроводу професійного самови-
значення учнів» (тематичне наповнення модулів здійснювалось за Н. Побір-
ченко, В. Теслюк). Нижче наводимо зміст програми.

Модуль І. Ціннісно-смислові основи профорієнтації
Мета: ознайомлення студентів з ціннісно-смисловими основами профоріє-

нтації; формування базових знань, умінь та навичків, що дозволять майбутнім 
педагогам оволодіти методологічними та теоретичними основами профоріє-
нтації, змістом, формами і методами профорієнтаційної роботи, спрямованої 
на об’єктивне, всебічне вивчення особистості учня; формування загальних 
уявлень про інформаційно-комунікативні технології та інноваційні підходи 
у профорієнтаційної роботі; розвиток здатності студентів до самоаналізу рівня 
своєї підготовки такого роду діяльності, самооцінки та самокорекції.

Тема 1. Профорієнтація як елемент державної політики та як особи-
стісна проблема:

Професійна орієнтація в культурно-історичному аспекті. Психологічні 
причини виникнення профорієнтації. Концепція державної системи профе-
сійної орієнтації населення. Концепція профорієнтації учнівської молоді. 
Психолого-педагогічні основи профорієнтаційної роботи. Сучасні психотех-
нології профорієнтаційного супроводу учнівської молоді.

Тема 2. Розвиток професійної орієнтації:
Функції профорієнтації: соціальна, економічна, психолого-педагогічна, 

медико-фізіологічна. Профорієнтація та сучасний ринок праці. Профорієн-
тація та вибір професії. 

Тема 3. Система професійної орієнтації та її структурні складові:
Мета, основні завдання та структурні складові професійної орієнтації. 

Основні елементи структури профорієнтації: профінформація, профконсуль-
тація, профдобір, їх сутнісна характеристика. Загальні методичні умови по-
будови системи профорієнтаційної роботи.

Тема 4. Форми і методи профорієнтаційної роботи та особливості їх 
використання у закладах освіти:

Науково-методичні засоби профорієнтації. Суб’єкти профорієнтації. 
Профорієнтаційний урок як форма профорієнтаційної роботи. Психологічні 
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основи організації професіографічної зустрічі. Психолого-педагогічні вимо-
ги щодо організації професіографічної екскурсії. Методика підготовки і про-
ведення професіографічного дослідження.

Тема 5. Функції управління профорієнтацією:
Основні функції управління профорієнтацією: планування, організація, ко-

ординація, контроль, інформаційне забезпечення. Специфічні функції управ-
ління профорієнтацією: діагностична, коригуюча, виховна, розвиваюча. Етапи 
і методи управління профорієнтацією: програмно-цільовий, метод прогнозу-
вання, моделювання, психолого-педагогічний, соціально-економічний.

Тема 6. Роль сучасних засобів масової інформації у формуванні про-
фесійних і життєвих перспектив:

Загальна характеристика наявних засобів масової інформації у формуван-
ні професійних і життєвих перспектив. Профорієнтаційні можливості інфо-
рмаційно-комунікативних засобів. Роль засобів масової інформації у профе-
сійному й особистісному самовизначенні учнівської молоді.

Тема 7. Використання інформаційно-комунікативних технологій 
у профорієнтаційній роботі:

Особливості використання ІКТ у профорієнтаційній роботі. Профінфо-
рмаційні та профконсультаційні можливості інформаційно-комунікативних 
засобів. Загальна характеристика Інтернет-ресурсів. Інтернет як довідкова 
система одержання відомостей профорієнтаційного змісту. Засоби органі-
зації комп’ютерного тестування. Створення тестових профконсультаційних 
завдань для визначення професійної спрямованості учнівської молоді.

Тема 8. Особистість школяра в системі управління професійною орі-
єнтацією:

Особистість школяра в системі професійної орієнтації. Професійне са-
мовизначення підростаючого покоління: професійна свідомість, професійна 
спрямованість та їх роль в успішному обранні майбутньої професії. Профе-
сійно-важливі якості особистості. Основні цілі та завдання управління про-
фесійною орієнтацією в загальноосвітній і професійній школах.

Модуль ІІ. Управління профорієнтацією
Мета: ознайомлення студентів з психологічними основами управління 

профорієнтаційною роботою у закладах освіти; оволодіння вміннями ефек-
тивного управління системою профорієнтаційного супроводу учнів, а також 
формами і методами профорієнтаційної роботи, що зумовлюють успішність 
підготовки школярів до усвідомленого вибору професії, оволодіння нею.

Тема 1. Сучасні технології та методи профорієнтаційної роботи:
Особливість управління профорієнтаційною роботою у різних закладах 

освіти. Основні передумови забезпечення її ефективності: систематичність, 
послідовність, наступність, диференційний підхід. Сучасні технології ство-
рення профорієнтаційного супроводу учнівської молоді та основні вимоги 
до його організації.
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Тема 2. Організаційна структура управління профорієнтацією в за-
кладах освіти:

Організаційна структура управління профорієнтацією у загальноосвітній 
і професійній школах. Особливості діяльності та обов’язки щодо здійснення 
профорієнтаційної роботи директора закладу освіти, організатора позаклас-
ної та позашкільної роботи, класного керівника, учителів-предметників, бі-
бліотекаря, шкільного лікаря, батьківського комітету. Шкільні ради з проф-
орієнтації, їх обов’язки. Форми і методи профорієнтаційної роботи в навча-
льно-виховному процесі закладів освіти.

Тема 3. Планування профорієнтаційної роботи:
Наукова обґрунтованість плану. Календарний план оперативного управ-

ління, календарна сітка. План роботи з профорієнтації класного керівника. 
Етапи роботи класного керівника зі складання плану.

Тема 4. Координація — важлива функція управління профорієнтацією:
Визначення основних напрямків взаємодії директора закладу освіти, 

організатора позакласної і позашкільної роботи, класного керівника, учи-
телів-предметників, бібліотекаря, шкільного лікаря, батьківського комітету. 
Психологічні основи механізму управління профорієнтацією. Організація ді-
яльності учнів із формування професійного самовизначення. Вимоги до від-
бору профорієнтаційного матеріалу.

Тема 5. Професійне консультування та особливості його проведення:
Поняття про профконсультацію. Мета, основні завдання профконсульта-

ції. Сутність, науково-методичні засоби, завдання, принципи реалізації шкі-
льної профконсультації. Схема профконсультування. Типи профконсультації, 
їх сутність і специфіка. Етапи профконсультації: попередній, корекційний, 
контрольний.

Тема 6. Основні підходи до складання психолого-педагогічної харак-
теристики учнів різних вікових категорій:

Зміст, форми і методи організації психодіагностичного обстеження проф-
орієнтаційного характеру учнів різних вікових категорій (учнів початкової 
школи, школярів основної школи в умовах допрофільної підготовки, старшо-
класників у процесі профільного навчання). Особливості діагностики осо-
бистісних утворень школярів різного віку та основні підходи до складання 
психолого-педагогічної характеристики.

Тема 7. Методичні та організаційні підходи до профорієнтаційної ро-
боти з учнями учителів-предметників та класного керівника в закладах 
освіти:

Основні вимоги до теоретичної і практичної підготовки класного керів-
ника та вчителя-предметника до проведення профорієнтаційної роботи у кла-
сі та в рамках свого предмета. Відбір профорієнтаційного матеріалу. Форми 
профорієнтаційної роботи класного керівника й учителя-предметника. Осо-
бливості проведення індивідуальних і колективних форм профорієнтаційної 
роботи. Основні методичні й організаційні умови підготовки учнівської мо-
лоді до професійного самовизначення.
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Тема 8. Роль шкільної бібліотеки у підготовці учнівської молоді до ви-
бору професії:

Зміст, форми, методи і психологічні основи профорієнтаційної роботи 
шкільного бібліотекаря. Психологічні умови підвищення пізнавальної акти-
вності, інтересу та прагнень щодо пошуку додаткової інформації профорієн-
таційного змісту з метою складання психологічної характеристики професій, 
оформлення стендів, інформаційних бюлетенів, оповідань про професії.

Модуль ІІІ. Сутнісні ознаки психолого-педагогічного супроводу 
професійного самовизначення учнів

Мета: формування уявлень про умови, сутність та психологічні зако-
номірності процесу професійного самовизначення особистості; оволодіння 
досвідом психолого-педагогічного супроводу успішного професійного са-
мовизначення учнів; розвиток умінь створювати основні моделі активізації 
професійного самовизначення особистості, що узгоджуються з інтересами, 
потребами подальшого розвитку особистості та її кар’єрного зростання.

Тема 1. Професійне самовизначення як життєва цінність особистості:
Основні закономірності професійного самовизначення, критерії й пока-

зники його сформованості. Процес професійного й особистісного самови-
значення: сутність, зміст, напрями. Типології професійного та особистісного 
самовизначення. Особливості психолого-педагогічного супроводу професій-
ного самовизначення учнівської молоді.

Тема 2. Особистість учня та професійне самовизначення:
Професійне самовизначення як життєва цінність особистості. Інтереси, 

схильності, здібності, професійна спрямованість як індикатори професійного 
самовизначення особистості. Професійно важливі якості. Формування про-
фесійного образу «Я». Вибір професії.

Тема 3. Розвиток здатності особистості до цілеутворення у процесі 
професійного самовизначення:

Цілі та цінності. Основні етапи формування професійних цілей. Цінніс-
ні орієнтації та професійне самовизначення. Психологічні основи розвитку 
здатності особистості до цілеутворення у процесі професійного самовизна-
чення.

Тема 4. Здатність особистості до обґрунтування рішень з професійно-
го самовизначення:

Самостійність при плануванні і реалізації особистісних професійних перс-
пектив. Стійкість особистісних професійних перспектив, їх обґрунтованість та 
реалістичність. Особливості побудови професійного й кар’єрного зростання. 

Тема 5. Розвиток в учнів особистісних умінь приймати усвідомлене 
рішення вибору професії:

Основні фактори успішного вибору професії. Схема аналізу психологічної 
структури професій. Багатомірність «просторів» самовизначення. Етапи про-
фесійного самовизначення особистості. Усвідомленість планування особистіс-
них професійних перспектив. Побудова перспективи професійного розвитку.
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Тема 6. Основні моделі активізації особистості, що самовизначається:
Загальний огляд існуючих моделей активізації особистості, яка самови-

значається. Методи активізації, стимулювання та моделювання процесу про-
фесійного самовизначення. Психолого-педагогічні принципи розробки моде-
лей активізації особистості, що самовизначається, шляхів підвищення рівня 
самосвідомості на етапі вибору професії учнівською молоддю.

Отже, тематичні модулі програми навчально-розвивального курсу перед-
бачають розвиток мотиваційної, когнітивної та операційної складових гото-
вності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи шляхом насичення 
кожної теми таким змістом, який дозволив би студентам не лише усвідомити 
ціннісно-смислові основи профорієнтації, ознайомитися з особливостями 
управління профорієнтацією, сутнісними ознаками психолого-педагогічно-
го супроводу професійного самовизначення учнівської молоді, а й набути 
уміння щодо використання різних профорієнтаційних засобів при здійсненні 
роботи у даному напрямку, досвід і конкретні поради щодо створення психо-
технологій профорієнтаційного супроводу учнів з метою підготовки їх до ус-
пішного вибору професії. При розробці програми, враховувався той факт, що 
процес передачі знань повинен відбуватися через організацію певних форм 
зовнішньої предметної діяльності профорієнтаційного спрямування, який 
передбачає виникнення цілеспрямованих прагнень студентів щодо засвоєн-
ня змісту, форм і методів профорієнтаційної роботи. Змінюючи діяльність, 
її зміст та умови здійснення, дістаємо можливість формування у майбутніх 
вчителів практичних навичок щодо розробки власних сценаріїв профорієнта-
ційного супроводу учнівської молоді в закладах освіти.

Поряд з цим, також зосереджувалась увага на забезпеченні особистісного 
включення студентів у профорієнтаційну діяльність, яка насичена елемента-
ми активної навчальної технології (у виконання індивідуальних і групових 
завдань профорієнтаційного спрямування, їх аналіз, підбиття підсумків вико-
нання, захист, презентацію тощо), які забезпечували пізнавальну активність 
студентів, задоволення їх інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій, спонукань, 
мотивів досягнення успіху, а отже, поступово призводили до розвитку основ-
них психологічних конструктів мотиваційної готовності майбутніх педагогів 
до профорієнтаційної роботи.

Залучення студентів саме у таку практичну діяльність, створює реаль-
ні можливості для самостійного знаходження ними нової інформації щодо 
розв’язання виникаючих проблем: інформаційного, пошукового, дослідниць-
кого характеру. Поряд з цим, як зауважують вчені (Є. Єгорова, Е. Зеєр, С. Калі-
щук, Н. Побірченко, Н. Пряжніков, В. Рибалка, В. Синявський, Б. Федоришин) 
саме метод індивідуальної та сумісної пошуково-дослідницької діяльності, 
являє собою інтегральну творчу діяльність, що виступає основоположною 
умовою розвитку позитивного ставлення майбутніх учителів до опанування 
психологічними основами профорієнтаційної діяльності, цілеспрямованого 
включення в навчальний процес самостійної діяльності студентів у формі до-



110

слідження та проектування на засаді цільового спрямування, прогнозування, 
а отже, розуміння значущості профорієнтації, її ціннісно-смислових основ, 
мети, основних завдань, основних стратегій і форм роботи з різними катего-
ріями учнів, принципів реалізації та особливостей розробки психотехнологій 
профорієнтаційного супроводу, тобто усіх тих новоутворень, які й слугували 
фундаментом для розвитку мотиваційної готовності до профорієнтаційної 
роботи [28; 30; 48; 78; 81; 82; 84; 85; 103].

Використання методу індивідуальної і групової діяльності студентів при 
виконанні різного роду завдань профорієнтаційного спрямування, як засобу 
вирішення проблеми поєднання теоретичних знань з практичними уміннями 
під час навчально-професійної підготовки студентів, сприятиме інтегруван-
ню уявлень про психологічну сутність профорієнтаційної роботи, оволодін-
ню при вирішенні проблемних завдань, конкретним практичними засобами 
профорієнтаційної роботи, розвитку ціннісних орієнтацій, інтересів, пра-
гнень, установок та спонукань щодо досягнення успіху, і, як результат, 
створюватиме умови щодо становлення мотиваційної готовності студентів 
до профорієнтаційної роботи.

При розробці змісту індивідуальних і групових завдань профорієнтаційно-
го спрямування, зауважують Е. Зеєр, С. Каліщук, Н. Побірченко, В. Рибалка, 
Б. Федоришин, необхідно передбачати їх спрямованість на особистісні ме-
ханізми, які регулюють активність студентів, формують позитивне самостав-
лення, готовність до змін і спроможність шукати альтернативні варіанти при 
розробці практико-орієнтованих, дослідницьких, інформаційних технологій 
розв’язання завдань профорієнтаційного змісту [28; 81; 79; 87; 99; 103].

Саме таке змістовне наповнення індивідуальних і групових завдань проф-
орієнтаційного спрямування забезпечуватимуть подальший розвиток психо-
логічних конструктів готовності майбутніх учителів до профорієнтаційної 
роботи, а саме: мотиваційної установки (пізнання і сполучення професійних 
цінностей з самоприйняттям, наповнення їх особистісним змістом), когні-
тивної установки (усвідомлення логіки власного ставлення до такого роду 
діяльності, наповнення його сенсовим змістом) та операційної установки 
(формування власного способу вирішення завдання, наповнення його інстру-
ментальним змістом) особистості майбутнього педагога на оволодіння при-
йомами й методами профорієнтаційної діяльності безпосередньо у процесі 
виконання завдань профорієнтаційного спрямування.

Етапність залучення студентів вищих педагогічних навчальних закладів 
щодо практичного виконання завдань профорієнтаційного змісту та їх послі-
довність наведені у таблиці 4.3.1. В основу змістовного наповнення кожного 
з етапів покладені рекомендації Е. Зеєра та С. Каліщук [28; 42; 64; 69; 81].
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Таблиця 4.3.1
Етапність залучення студентів ВНЗ педагогічного профілю щодо 
практичного виконання завдань профорієнтаційного змісту

№ Етап Завдання Діяльність 
студентів

Діяльність 
викладача

1 Ініціати-
вний

Визначення конкрет-
ної проблеми: дослі-
дницької; інформа-
ційної; практичної.

Визначення теми, уто-
чнення цілей. Відбір 
робочої групи.

Мотивування, 
роз’яснення 
цілей.

2
Осново-
полож-
ний

Планування дій: 
операції, результати, 
терміни, відповіда-
льність. 

Формування завдання, 
визначення джерел 
інформації, вибір кри-
теріїв оцінки результа-
тів, обґрунтування кри-
теріїв успіху, розподіл 
ролей, складання плану 
конкретних дій.

Допомога в ана-
лізі, контроль.

3 Дослід-
ний

Пошук інформації, її 
обробка, переосмис-
лення.

Збір і уточнення інфор-
мації, відбір оптималь-
ного варіанта, уточнен-
ня плану діяльності.

Консультування, 
контроль.

4 Продук-
тивний Створення продукту.

Оформлення результатів 
виконання завдання. 
Здійснення аналізу, 
оцінка своєї ролі, з’ясу-
вання причин успіхів та 
невдач. Проведення ана-
лізу досягнення мети.

Спрямування 
процесу аналізу.

5 Результа-
тивний

Презентація продук-
ту, з обґрунтуванням 
його ефективності 
при вирішенні поста-
вленої проблеми.

Захист проекту, участь 
у колективній оцінці 
результатів проекту.

Участь у колек-
тивному аналізі 
та оцінці резуль-
татів.

Отже, організована згідно з вищезазначеними етапами діяльність май-
бутніх вчителів у процесі їх навчально-професійної підготовки сприятиме 
створенню умов для практичної реалізації знань, умінь та навичок при ви-
рішенні проблемних ситуацій профорієнтаційного спрямування, зокрема: 
а) знаходження інформації про шляхи її можливого вирішення, вироблення 
плану розв’язання проблеми, реалізація плану, осмислення результату; б) фо-
рмування вмінь створювати психотехнології профорієнтаційного супроводу 
учнівської молоді у підготовці їх до усвідомленого вибору професії, розви-
тку прагнення до самопізнання та самореалізації; в) оволодіння стратегія-
ми ставити цілі у процесі профорієнтаційної роботи, формувати завдання 
професіографічного спрямування як для індивідуального, так й спільного їх 
виконання школярами у процесі профорієнтаційних уроків, зустрічей, екс-
курсій, для оформлення стендів, інформаційних бюлетенів, оповідань тощо; 
г) забезпечення профорієнтаційного супроводу учнів з метою ознайомлення 
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їх зі світом професій, основними вимогами як до індивідуально-психологіч-
них особливостей особистості, так і з вимогами професії до фахівців різних 
галузей виробництва, ґ) оволодіння основними стратегіями і тактиками щодо 
діагностичної, корекційно-розвивальної та профконсультативної роботи.

Організована діяльність майбутніх вчителів у процесі їх навчально-про-
фесійної підготовки згідно з вищезазначеними етапами (Е. Зеєр, С. Каліщук, 
В. Панок, С. Сисоєва, Л. Шнейдер), дозволить створювати такі умови, коли 
кожен студент буде цілеспрямовано оволодівати засобами проведення аналізу 
профорієнтаційної ситуації, формулюванням проблеми, навчатиметься буду-
вати власну програму отримання знань, умінь і навичок профорієнтаційного 
спрямування на засаді аналітичної дослідницької та пошуково-інформацій-
ної роботи [28; 72; 81; 93; 99; 109]. Крім того, саме така діяльність забезпе-
чуватиме створення психологічних умов активізації навчально-пізнавальної 
діяльності майбутніх вчителів у відповідності до цілей та особливостей ко-
жного з етапів цієї роботи, а також визначення шляхів щодо досягнення ус-
піху, творчу активність, максимальне заглиблення та реальне їх залучення 
до вирішення проблемних завдань профорієнтаційного спрямування; усві-
домлення змісту проблемної ситуації та пошук шляхів щодо її вирішення; 
активне включення студентів до колективної діяльності шляхом розподілу 
функцій та ролей у кожній групі; діалогічне спілкування та взаємодія учасни-
ків, як необхідної умови вирішення профорієнтаційної проблеми, підготовки 
й прийняття узгоджених рішень, розвитку пізнавальної активності, прагнень 
щодо досягнення найкращих результатів при виконанні завдань профорієн-
таційного спрямування; досягнення цілей вирішення певного проблемного 
завдання; формування потреби у взаємодії і співпраці в процесі оволодіння 
профорієнтаційними технологіями.

Отже, головна особливість освітньо-професійного простору полягає 
в створенні такого профорієнтаційного середовища у вищих навчальних 
закладах педагогічного профілю, яке сприятиме засвоєнню майбутніми пе-
дагогами основних закономірностей профорієнтаційної роботи, оволодінню 
особливостями планування, управління, організаційною структурою, інно-
ваційними моделями активізації особистості, що самовизначається, а також 
набуттю досвіду щодо стратегій і тактик розробки профорієнтаційного су-
проводу, профорієнтаційних технологій для підготовки учнів до професій-
ного самовизначення, що, безперечно, буде створювати психологічні перед-
умови поступового формування мотиваційного, когнітивного, операційного, 
емоційно-вольового та інформаційного компонентів готовності майбутніх 
учителів до профорієнтаційної діяльності. Психологічний механізм розвитку 
мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи 
в узагальненому вигляді полягає у наступному.

Спочатку виникає пізнавальна активність, яка виявляється в прагненні 
пізнати особливості діяльності, проникнути у її сутність, пізнанні основних 
прийомів та методів вирішення проблем, які можуть виникнути в процесі 
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профорієнтаційної роботи тощо. Надалі, коли процес навчально-професійної 
підготовки майбутніх учителів буде наповнюватися розвивальною профорі-
єнтаційною функцією, виникатиме емоційна зацікавленість профорієнтацій-
ною діяльністю, підпорядкування усіх вчинків і помислів особистості щодо 
досконалого оволодіння теоретичними та практичними сторонами цієї діяль-
ності, тобто з’являтимуться активно-вольові дії, які спрямовані на здобуття 
знань, умінь та навичок, досягнення позитивних результатів у навчанні та 
професійній діяльності при розв’язанні різних завдань профорієнтаційно-
го спрямування. Водночас, коли така готовність підтримується, то емоцій-
но-імпульсивне прагнення щодо здійснення роботи в цьому напрямку стає 
усвідомленим, викликає активність майбутніх педагогів, захопленість, потяг 
обов’язково проникнути у сутність діяльності.

Внаслідок таких перетворень здійснюватиметься злиття особистісної 
динаміки цінностей й психічних процесів, що реалізують діяльність проф-
орієнтаційного спрямування; розвиток інтересів, мотивів, потреб, відповід-
них якостей, які будуть сприяти успішному здійсненню профорієнтаційної 
роботи, що слугують системоутворюючими психологічними конструктами 
становлення мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнта-
ційної роботи.

Висновки до розділу ІV
Психологічну сутність мотиваційної готовності майбутніх педагогічних 

працівників до профорієнтаційної роботи складає єдність й нерозривність 
когнітивних (наявність знань, прагнення до їх поповнення, потреба у само-
пізнанні й саморозвитку), емоційно-оцінних (позитивне ставлення до даного 
виду діяльності) та поведінкових (активність щодо оволодіння даним видом 
діяльності) складових.

Становлення мотиваційної готовності до профорієнтаційної роботи від-
бувається у результаті виникнення ситуативної мотивації привабливості 
профорієнтаційної роботи (тобто зовнішньої мотивації). Це викликає у май-
бутніх педагогів потребу в оволодінні професійними якостями, знаннями, 
вміннями та навичками, що зумовлюють процес протікання профорієнтації. 
Надалі, коли така готовність підтримується, то емоційно-імпульсивне пра-
гнення щодо здійснення роботи в цьому напрямку стає усвідомленим, ви-
кликає активність майбутніх педагогів, захопленість, потяг обов’язково про-
никнути у сутність діяльності. Профорієнтаційна діяльність стає потребою 
особистості.

Мотиваційна готовність майбутніх педагогів до профорієнтаційної ро-
боти залежить від того, наскільки студент усвідомлює мету та мотивований 
до здійснення цієї діяльності; вміє використовувати різні форми та засоби 
профорієнтації; вміє відібрати найбільш доцільні та ефективні психотехноло-
гії профорієнтаційного супроводу; працює над удосконаленням та розробкою 
інноваційних підходів до профорієнтації; вміє здійснювати моніторинг особи-
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стісного зростання. У сукупності це призведе до розвитку інтересу, викличе 
емоційну привабливість цієї діяльності, підкорить помисли, думки особистості 
до набуття кваліфікації щодо здійснення профорієнтаційної роботи.

Знання майбутнього педагога щодо профорієнтаційної діяльності мають 
бути системними, бо тільки у цьому випадку в майбутнього вчителя з’явля-
ється потреба у накопиченні знань, умінь та навичок, розвитку відповідних 
якостей, які будуть сприяти успішному її протіканню. Необхідною умовою 
успішного розвитку мотиваційної готовності до профорієнтаційної роботи 
є наявність стійких інтересів до цієї діяльності, сформованість на досить 
високому рівні, спонукань, ціннісних орієнтацій, установок та мотивації 
досягнення. Спонукання, інтерес та потяг до досягнення — це та основна 
мотивація, яка визначатиме успішність щодо набуття тих особистісних і про-
фесійних якостей, які необхідні майбутньому педагогу для успішного здійс-
нення профорієнтаційної роботи.

Головними передумовами становлення мотиваційної готовності до проф-
орієнтаційної роботи є: пізнавальна спрямованість, яка виявляється в пра-
гненні пізнати особливості профорієнтаційної діяльності, проникнути в її 
сутність, пізнанні основних прийомів та методів профорієнтаційної роботи; 
активно-вольові дії, які спрямовані на здобуття знань, умінь та навичок, до-
сягнення позитивних результатів при розв’язанні різних проблем профорі-
єнтаційного спрямування; емоційна забарвленість (радість від досягнутих 
результатів, задоволення наслідками діяльності тощо).

Навчально-виховний процес необхідно організовувати так, щоб студен-
ти чітко розуміли результати своїх дій, бачили успіхи, помилки, недоліки, 
розуміли й об`єктивно оцінювали свої успіхи при досягненні мети на кожно-
му етапі, сприяли збудженню потягу до самопізнання, до активізації внутрі-
шньої позиції щодо опанування профорієнтаційною діяльністю, об’єктивної 
оцінки своїх досягнень в різних її проявах.

Розвиток мотиваційної готовності майбутніх учителів до профорієнтацій-
ної роботи найбільш ефективно здійснюватиметься при умові, коли сфор-
мована на досить високому рівні мотиваційна складова. Саме ця складова 
пов’язана з формуванням психологічної установки на впровадження освітніх 
нововведень взагалі, та профорієнтаційних, зокрема, проявляється в позити-
вному ставленні педагога до інновацій та прийняття їх цілей як особистісно 
значущих. Теоретико-методологічна обізнаність передбачає опанування вчи-
телями методологічними та теоретичними основами профорієнтації. Техно-
логічна складова проявляється в умінні вчителя реалізовувати основні ідеї 
профорієнтаційних інновацій у професійній діяльності. Рефлексивна складо-
ва — це, насамперед, самоаналіз педагогом рівня своєї підготовки до впро-
вадження інновацій профорієнтації. Досягнення цієї мети можливе лише 
при умові, коли навчально-виховний процес у вузах педагогічного профілю: 
а) носить не репродуктивний, а творчий характер; б) відповідає принципам 
розвиваючого навчання, яке випереджає розумовий розвиток і веде його 
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за собою; в) орієнтується на інтереси, схильності, мотиви, здібності студен-
тів, що знаходяться ще в стадії формування.
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Розділ V. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ЗА ПЕДАГОГІЧНИМ ФАХОМ

Удосконалення системи підготовки педагогічних працівників — одне з пер-
шочергових завдань реформування системи професійної освіти. Період профе-
сійного навчання ми розглядаємо як стадію професіоналізації і умову підвищення 
її ефективності. Це обумовлює вивчення чинників, що впливають на професійне 
становлення фахівця. Психологічну готовність особистості до професійного на-
вчання можна розглядати як один з регуляторів її професіоналізації.

5.1. Психологічна готовність до діяльності як предмет 
дослідження

Проблема готовності до діяльності і виокремлення її основних складових 
є важливою у сучасній науці. Психологічна готовність до діяльності — це 
умова її ефективного виконання.

Психологічні аспекти змісту поняття готовності до діяльності розглядали 
такі дослідники, як О. В. Борденюк, А. А. Деркач, М. І. Дьяченко, Т. В. Івано-
ва, Л. А. Кандибович, Н. В. Кузьміна, Н. В. Нижегородцева, Ю. П. Поваренков, 
В. О. Сластьонін, В. Д. Шадріков та ін. [23; 25; 42; 59; 84; 101]. Також вивчались 
різні форми готовності: установка, готовність до трудової діяльності, передста-
ртовий стан у спорті, готовність до виконання бойового завдання, готовність 
до навчання, готовність майбутніх вчителів до педагогічної діяльності.

С. Л. Рубінштейн зазначав, що готовність людини до дії — це усвідомлен-
ня нею її потреб, для задоволення яких необхідно активізувати свої психічні 
і фізіологічні процеси [81].

Б. Г. Ананьєв розглядав поняття «психологічна готовність» як таке, що ха-
рактеризує психологічну відповідність суб’єкта вимогам певної діяльності, 
як прояв здібностей [7]. В. А. Крутецький визначив готовність як синтез вла-
стивостей особистості, що значно ширше поняття «здібності» [41]. М. Д. Ле-
вітов вважав, що психологічна готовність — це стан або фон, на якому розго-
ртається діяльність [44]. В. Л. Маріщук визначає готовність до діяльності як 
психічний стан особистості, якому властиві поєднання оптимального рівня 
емоційного збудження, усвідомленої мотивації, прагненням досягнути визна-
ченої мети [53]. В. М. Поздняков розглядає психологічну готовність як інте-
гральне виявлення особистості, як систему якостей, властивостей і станів 
[64]. Г. С. Дунін розуміє готовність як єдність психічного стану і комплексу 
професійно важливих якостей особистості [24].

Особливо важливим для розуміння феномену готовності є положення 
про установку Д. М. Узнадзе і уявлення О. О. Ухтомського про домінанту як її 
нейродинамічну основу [96; 97]. Установка забезпечує стійке, цілеспрямоване 
протікання діяльності. Домінанта об’єднує весь організм в єдине ціле, забез-
печує активне, вибіркове пристосування до зовнішніх умов і збереження гото-
вності. О. О. Ухтомський виділяв практичну й ситуативну домінанту, а також 
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домінанту життя. Практична домінанта (мотиваційна) безпосередньо визначає 
вчинок людини. За О. О. Ухтомським — це вектор поведінки. Вона виникає як 
інтеграл домінуючої потреби особистості та ситуативної домінанти, яка актуа-
лізується терміново у ситуації, що склалася. За визначенням О. О. Ухтомського, 
практична домінанта — це шлях формування професіоналізму.

Проблема психологічної готовності досліджувалась у різних галузях пси-
хології: спорту, праці, інженерній, педагогічній та військовій.

Що стосується проблематики педагогічної та вікової психології, то у до-
слідницькому інструментарії з’явились такі поняття як готовність учнів ста-
рших класів до професійного самовизначення, готовність дитини до школи, 
готовність старшокласника до праці, готовність до професійно-педагогічної 
діяльності.

Так, психологічна готовність до професійно-педагогічної діяльності — це 
ієрархізована система професійно важливих якостей (ПВЯ) і властивостей 
особистості, необхідних і достатніх для ефективної педагогічної діяльності, 
для вирішення реальних навчально-виховних завдань сучасної школи [75].

Психологічна готовність учнів старших класів до професійного самови-
значення передбачає формування у них психологічних утворень і механізмів 
(самосвідомість, розвиток пізнавальних і соціальних мотивів навчання, реф-
лексія, ціннісні орієнтації), що забезпечують їхнє подальше свідоме, активне 
життя [72].

Вивчалось також питання формування стану готовності до праці учнів 
ПТНЗ. Вихідною позицією дослідження було положення щодо особистісних 
якостей як передумов психічних станів. Досліджувався так званий стартовий 
стан, стан учня до початку роботи з моменту його приходу у майстерню. 
В результаті дослідження визначено чинники стану готовності учнів до пра-
ці: стійка установка особистості на працю; умови підготовки до діяльності, 
у тому числі й організаційна діяльність майстра виробничого навчання; на-
стрій учня [102].

Л. О. Кандибович та М. І. Дьяченко проаналізували існуючі погляди різ-
них авторів щодо проблеми готовності до діяльності, і, зокрема психологіч-
ної готовності [25]. Вони вважають, що окрім готовності як психічного стану, 
існує готовність як стійка характеристика особистості. Вона діє постійно, 
немає необхідності формувати її кожний раз у зв’язку з виникненням нового 
завдання. Зазначені науковці визначають готовність як цілеспрямований вияв 
особистості, що включає її погляди, переконання, ставлення, мотиви, почут-
тя, знання, вміння, навички, установки.

Отже, із зазначеного вище можна зробити висновок, що існує два підходи 
до проблеми готовності: функціональний та особистісний. Згідно з функці-
ональним психологічна готовність розглядається у зв’язку з формуванням 
психічних функцій, оскільки це є необхідною умовою досягнення високих 
результатів. Другий підхід, особистісний, розглядає психологічну готовність 
у зв’язку з особистісними передумовами діяльності та передбачає розвиток 
психічних процесів, станів і властивостей особистості.
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Таким чином, погляди різних авторів на проблему готовності й, зокре-
ма, психологічної готовності, розбіжні. Готовність — це фундаментальна 
умова успішного виконання будь-якої діяльності, особливий довготривалий 
або короткостроковий стан людини, спрямований на свідоме або несвідоме 
відтворення майбутньої ситуації. Більшість авторів розглядає психологічну 
готовність до діяльності як рівень відповідності психічних процесів, досвіду 
та властивостей особистості конкретним умовам і завданням. Психологічну 
готовність розглядають як стан, як процес, як властивість особистості.

Виникнення стану готовності до діяльності починається з визначення 
мети на основі потреб і мотивів або з усвідомлення людиною поставленого 
перед нею завдання. Якщо проводиться систематична робота з формування 
психологічної готовності, то вона стає процесом. Коли людина прагне актив-
но сприяти або навпаки протидіяти обставинам, планувати свою діяльність, 
визначати цілі, змінювати самого себе, то можна стверджувати, що в нього 
сформована психологічна готовність до діяльності. І в цьому випадку готов-
ність виступає вже як властивість особистості.

У психолого-педагогічних дослідженнях вирізняють різні види готовнос-
ті: ситуативну і стійку (довготривалу) (Л. С. Нарсесян, В. М. Пушкін), функ-
ціональну й особистісну (Ф. Т. Гецов, Б. Ф. Пуні), загальну і спеціальну.

Так, загальна готовність забезпечує активне застосування способів і за-
собів, які використовуються для вирішення багатьох завдань. Спеціальна го-
товність — це професійно важливі якості, спеціальні здібності, професійно 
спрямована мотивація.

У структурі психологічної готовності до діяльності існує дві підсистеми 
готовності: довготривала та ситуативна. Довготривала готовність — це ком-
плекс професійно важливих якостей, спрямованості, здібностей, характеру, 
досвіду особистості; ситуативна — це психічний стан особистості.

Довготривала готовність формується завчасно та достатньо стійка. Вона 
сприяє успішній діяльності у багатьох ситуаціях і забезпечує легкість вклю-
чення особистості у діяльність. 

Психічний стан готовності виникає у конкретних ситуаціях, для вирішен-
ня конкретних завдань. Ситуативна готовність відбиває особливості й вимо-
ги конкретної ситуації. Особливості структури ситуативної або тимчасової 
готовності відповідають оптимальним умовам досягнення мети діяльності.

Ці дві підсистеми у цілісній системі готовності утворюють функціональ-
ну єдність.

Існує декілька термінів, які змістовно дуже часто ототожнюють з поняттям 
«психологічна готовність». Вони такі: психологічна підготовка, психологічна 
підготовленість, надійність психіки, психологічний стан, мобілізованість, не-
рвово-психічна стійкість тощо. Проте, це різні терміни. Так, наприклад, візь-
мемо поняття «стан мобілізованості». Він характеризується співвідношенням 
наявних можливостей до потенційних, а стан готовності — це співвідношен-
ня наявних можливостей до тих, що вимагаються. Висока мобілізованість 
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не забезпечує готовність, а при готовності не завжди необхідна мобілізова-
ність. Зазвичай поняття «психологічна готовність» розглядається як стан, що 
визначається здатністю особистості успішно виконувати будь-яку діяльність, 
і який пов’язаний з свідомою спрямованістю на цю діяльність.

Зміст і структура психологічної готовності визначаються вимогами дія-
льності до психічних процесів, досвіду та властивостей особистості. Пси-
хологічна готовність особистості виявляється у мотиваційному виборі кон-
кретного напряму професіоналізації й обумовлюється стійкими психічними 
особливостями, що властиві даному індивіду.

Різні дослідники дають різні визначення психологічної готовності до ді-
яльності, проте більшість з них дотримується думки, що психологічна го-
товність — це складне синтетичне утворення, яке складається з комплексу 
пов’язаних між собою елементів. Найчастіше виділяють такі компоненти: 
мотиваційний (ставлення до діяльності), когнітивний (необхідний об’єм 
знань), діяльнісний (особливості способів виконання діяльності, рівень їх-
нього розвитку), особистісний (комплекс ПВЯ особистості).

Психологічну основу готовності до діяльності складає психологічна стру-
ктура діяльнісно важливих якостей (ДВЯ), які спонукають, спрямовують, ко-
нтролюють цю діяльність і реалізують її у виконавчих діях.

Так, наприклад, у структурі готовності до педагогічної діяльності виділя-
ють такі функціональні блоки:

1. Особистісно-мотиваційний (ПВЯ, які визначають ставлення до діяль-
ності).

2. Уявлення про цілі діяльності: якості, які визначають розуміння і прийн-
яття завдань і мети діяльності.

3. Уявлення про зміст діяльності і способи її виконання: знання та вміння, 
які необхідні для виконання діяльності.

4. Інформаційний блок: якості, які забезпечують сприйняття, переробку і 
збереження інформації, необхідної для виконання діяльності.

5. Управління діяльністю і прийняття рішень: якості, що забезпечують 
планування, контроль і оцінку власної діяльності.

Кожний блок складається з ПВЯ, які значущо впливають на ефективність 
діяльності.

Отже, відповідно до особистісного підходу готовність до навчання роз-
глядається нами як цілісна система взаємозв’язаних якостей особистості 
учня, студента, слухача. До складу цієї системи входять особливості мотива-
ції, розвитку пізнавальної, аналітико-синтетичної діяльності, сформованості 
механізмів вольової регуляції. Саме вони утворюють цю багатокомпонентну 
структуру. Психологічну готовність до навчання можна розглядати як інтег-
ральну характеристику суб’єкта, яка забезпечує успішне навчання.

У складі психологічної готовності особистості до професійного навчання 
зазвичай виділяють мотиваційну готовність (позитивне ставлення до навчан-
ня), вольову готовність (достатній рівень розвитку довільності поведінки), 
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інтелектуальну готовність (наявність певного запасу знань, умінь і навичок), 
особистісну готовність (комплекс ПВЯ особистості).

5.1.1. Внутрішні та зовнішні умови розвитку психологічної 
готовності до професійного навчання

Школяр, ставши студентом, має організовувати свою життєдіяльність від-
повідно до вимог навчання у професійному навчальному закладі, це, насампе-
ред, необхідність організації самостійної пізнавальної діяльності, включення 
у нові види діяльності, спілкування з новими людьми. Отже, умови навчання 
вимагають від нього певної психологічної перебудови. Проте, недостатність 
життєвого досвіду та внутрішньої готовності до цього утруднює цей процес 
для більшості студентів. А від того, як налаштований студент-першокурсник 
на навчання залежить його подальший інтерес до майбутньої професії та вза-
галі особистісно-професійний розвиток.

Безумовно успішність навчання у ВНЗ або у коледжі, насамперед, зале-
жить від особистісних і ділових якостей самого студента, його знань, нави-
чок та вмінь, розвиненості пізнавальних функцій, тобто від його готовності 
до навчання за обраним профілем. Основними елементами цієї готовності є 
мотиви, цілі та способи їх досягнення.

Розвиток психологічної готовності до професійного навчання обумовлю-
ється як зовнішніми, так і внутрішніми умовами. Зовнішні умови — це кон-
кретні умови життєдіяльності людини, у нашому випадку — це особливості 
учбово-професійної діяльності та її організації у навчальному закладі. Зазви-
чай їх поділяють на два види:

1. Умови процесу навчання: певна регламентація навчального процесу 
(розклад занять, обов’язкове відвідування занять); методи та способи орга-
нізації учбово-професійної діяльності студентів вимагають від них уміння 
планувати, організувати своє навчання у ВНЗ або коледжі, самостійності 
в опановуванні навчального матеріалу, лекційна форма занять викликає пев-
ні труднощі у веденні конспектів. Все це вимагає від студентів достатнього 
рівня фізичної та емоційної витривалості, розвинутих умінь саморегуляції, 
самоменеджменту, концентрації уваги і вольових зусиль тощо. 

2. Соціально-психологічні умови навчання: відсутність добре налагодже-
них міжособистісних стосунків, ломка старих способів і стилю взаємодії з 
оточуючими (викладачами, однокурсниками та іншими студентами. Все ра-
зом призводить до необхідності перебудови системи спілкування студента. 
Низький рівень готовності до подолання труднощів на початковому етапі 
процесу навчання, які викликані зовнішніми умовами навчання, призводить 
до психічної втоми, послаблення психічних функцій.

Внутрішні умови розвитку психологічної готовності до професійного на-
вчання складають стійкі психологічні особливості особистості: її актуальні 
та потенційні можливості; новоутворення юнацького віку (самосвідомість, 
почуття дорослості, самовизначення та ін.); активність.



125

Центральне особистісне новоутворення того чи іншого вікового періоду 
є узагальненим результатом усього попереднього розвитку особистості й, на-
самперед, результат розвитку цього віку. Воно, в свою чергу, стає похідним 
для формування особистості у наступному віці. Л. І. Анциферова вважає, що 
особистісні новоутворення кожного віку розвиваються і перетворюються 
на подальших рівнях розвитку, інтегруються з більш пізніми новоутворен-
нями та складаються у багаторівневу організацію зрілої особистості. Отже, 
вікові новоутворення мають особливо важливе значення для розвитку осо-
бистості. Центральним особистісним новоутворенням у юнацькому віці є 
професійна спрямованість, яка, з одного боку, формується в результаті соці-
ально-морального, професійного, особистісного самовизначення і в процесі 
навчально-професійної діяльності, а з іншого — сама й обумовлює самови-
значення та діяльність. Соціально-моральне самовизначення полягає в ус-
відомленні свого місця в суспільстві, а також смислу життя взагалі і свого 
життя, зокрема. Професійне самовизначення особистості є усвідомленням 
соціальної цінності тієї чи іншої професії, а також своїх інтересів і здібно-
стей, та вибір на цій основі певної професії. Вибір професії — це не тільки 
вибір майбутньої професійної діяльності, але й вибір життєвого шляху, вибір 
свого місця в системі суспільного виробництва.

Проблема психологічної готовності особистості до професійного навчан-
ня тісно пов’язана з проблемою професійного відбору абітурієнтів на навчан-
ня у професійних навчальних закладах. Цей відбір має бути спрямований 
на виявлення мотиваційних, інтелектуальних, емоційно-вольових якостей, 
необхідних для успішного навчання і набуття обраної спеціальності, а також 
подальше застосування професійних знань у практичній діяльності за фа-
хом. Ступінь прояву ПВЯ визначає готовність особистості до професійного 
навчання. Основні ПВЯ, необхідні для навчання у професійних навчальних 
закладах педагогічного спрямування такі:

мотиваційна сфера: спрямованість на успішність у професії, розвину-
та мотивація досягнення, професійна спрямованість;
інтелектуальна сфера: загальні здібності, пізнавальна активність, гну-
чкість і критичність мислення, розвиненість аналітико-синтетичних 
умінь і навичок, розвинуті пам’ять та увага (спостережливість, стій-
кість, розподіл);
комунікативна сфера: комунікативна компетентність (доброзичли-
вість, уміння слухати, вільне володіння засобами спілкування, вміння 
встановлювати та підтримувати психологічний контакт; гнучкість по-
ведінки, наявність організаційних та лідерських якостей тощо);
емоційно-вольова сфера: сформовані вольові якості (наполегливість, 
цілеспрямованість), стресостійкість, емоційна стійкість;
особистісна сфера: соціальна зрілість, адекватна самооцінка, само-
стійність, відповідальність, ціннісне ставлення до інших тощо.

Контрольні параметри психологічної готовності до навчання у педагогі-
чних навчальних закладах: установка на педагогічну професію; сформова-

–

–

–

–

–
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ність уявлень про майбутню професію і власні можливості; мотиви вибору 
професії; ступінь орієнтації в подальшому на педагогічну діяльність.

5.1.2. Структура і зміст психологічної готовності 
до професійного навчання за педагогічним фахом

У системі освіти проблема готовності до навчання є найбільш вивченою як 
психологічна готовність до навчання в школі. Вивченню цієї проблеми присвя-
чено праці таких відомих психологів як Л. І. Божович, Л. А. Венгера, Н. І. Гуткі-
ної, В. В. Давидова, О. В. Запорожця, Н. В. Нижегородцевої, Д. Б. Ельконіна та 
ін. У визначенні готовності до навчання у школі можна виходити як з мінімуму 
психічних властивостей, так і орієнтуватись на максимум вимог. І тоді готовою 
до навчання у школі можна вважати дитину, якій властиві психічні риси, що 
знаходяться в інтервалі від мінімуму до максимуму шкільних вимог.

За думкою Н. В. Нижегородцевої і В. Д. Шадрикова, психологічна готов-
ність дитини до навчання у школі — це готовність до засвоєння певної ча-
стини культури у формі учбової діяльності [59]. Вона охоплює всі сторони 
психіки дитини, відбиває загальний рівень її розвитку і визначає успішність 
початку систематичного навчання. Таким чином, готовність до навчання 
у школі виступає як інтегральна характеристика.

Л. І. Божович виділяла декілька параметрів психічного розвитку дитини, 
які впливають на успішність навчання у школі: рівень мотиваційного розви-
тку, достатній рівень розвитку довільної поведінки та інтелектуальної сфери. 
Найбільш важливий з її точки зору є мотиваційний план [13].

Н. В. Нижегородцева розглядає готовність до школи як систему навчаль-
но-важливих якостей. Навчально-важливі якості — це складне, багатовимір-
не, багаторівневе утворення, яке існує у взаємодії з внутрішніми і зовнішні-
ми детермінантами [59].

Достатньо розповсюдженим є уявлення про існування трьох аспектів шкі-
льної зрілості: інтелектуального, емоційного та соціального.

Існує ще один загальноприйнятий підхід, який виділяє певні компоненти 
у структурі готовності до навчання у школі. Вони такі: мотиваційний, інтеле-
ктуальний, вольовий, зорово-моторний.

Багато дослідників виділяють у якості значущих компонентів також пра-
целюбність і адекватну самооцінку. М. І. Лісіна та О. О. Смирнова виділяють 
комунікативну готовність до навчання у школі [47]. При цьому всі вищезазна-
чені компоненти не існують ізольовано один від одного, а утворюють складні 
взаємозв’язки, тим самим вказуючи на системний характер феномена, що ви-
вчається. Говорячи про системність, визначимо, що ж таке система. Система 
— це структура, але більш довершена. Розглядаючи структуру, мають на ува-
зі певну цілісність, елементи якої пов’язані один з одним певним чином. 
При чому важливі і зв’язки елементів, та їх особливості. Вона налаштована 
на досягнення певної мети. При цьому успішність функціонування системи 
і досягнення цілі визначаються не стільки окремими її елементами, скільки 
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характером їх взаємозв’язків. Чим досконаліша організація елементів, чим 
тісніші їх взаємозв’язки, тим ефективніше працює система. Виходячи з цього 
визначення, готовність до навчання у школі безумовно теж система, оскільки 
мета її функціонування — успішність навчання, а досягається ця мета як 
розвитком окремих компонентів готовності, так і їх взаємодією.

Отже, готовність до школи є складним системним утворенням, яке скла-
дається з ряду компонентів. Цей висновок за аналогією дозволяє припустити 
і системний характер готовності до професійного навчання.

Структура готовності до школи відповідає структурі учбової діяльності 
та містить взаємопов’язані підструктури якостей, що визначають готовність 
особистості до учбової діяльності й готовність до засвоєння навчального ма-
теріалу, який складає зміст освіти.

Зазначаючи таку відповідність, дамо визначення учбової діяльності. Уч-
бова діяльність — це специфічний вид діяльності, спрямований на суб’єкта 
навчання з метою розвитку його особистості шляхом засвоєння ним соціоку-
льтурного досвіду.

Якщо ми розуміємо учбову діяльність у широкому плані, то учбова ді-
яльність — це діяльність суб’єкта з опанування узагальненими способами 
учбових дій і саморозвитку в процесі вирішення учбових задач, які спеціаль-
но визначаються викладачем і на підґрунті зовнішнього контролю, а оцінки 
переходять у самоконтроль і самооцінку.

Учбова і учбово-професійна діяльність суттєво відрізняються одна від од-
ної як особливостями суб’єктів навчання, так і своїми завданнями. Особли-
вості суб’єкта учбово-професійної діяльності визначаються особливостями 
психічного розвитку в юнацькому віці, оскільки студентський період здебіль-
шого приходиться саме на період юнацтва. А головне завдання професійного 
навчання — це набуття професії.

Отже, схема готовності до навчання у школі ні в якому разі не може бути 
достатньою для передбачення успішності професійного навчання. Тому важ-
ливим є поняття «готовність до професійного навчання».

Оскільки поняття готовності до професійного навчання тільки вводиться, 
то теоретично його обґрунтуємо. Розглянемо роботи, в яких так або інакше 
досліджується ця проблема. Так, відомий російський психолог Ю. М. Кулю-
ткін зазначав, що всі етапи освіти повинні бути пов’язані один з одним [43]. 
На кожному попередньому необхідно формувати готовність людини до пода-
льшої освіти і самоосвіти, а на кожному наступному етапі необхідно розви-
вати та збагачувати ті знання, які людина отримала раніше.

Проте, як свідчать дослідження інших психологів, а також наші власні 
дослідження, студенти на перших курсах навчання мають значні труднощі 
не тільки через слабку шкільну підготовку, а й через несформованість у них 
певних особистісних рис (самостійність, самоконтроль, відповідальність, 
адекватна самооцінка тощо). З’ясувати причини цього можна шляхом розгля-
ду готовності особистості до професійного навчання.
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Оскільки, учбово-професійна діяльність провідна в юнацькому віці, і ми 
розглядаємо її як етап професіогенезу, то в розробці її теоретичної моделі 
доцільно використовувати результати досліджень готовності до професійної 
діяльності.

М. І. Дьяченко і Л. О. Кандибович у психологічній готовності до профе-
сійної діяльності виділяли такі її компоненти: мотиваційний, орієнтаційний, 
операційний, вольовий та оціночний [25].

О. В. Крутецький у структурі психологічної готовності до професійної 
діяльності виділяв позитивне ставлення до діяльності, інтереси, схильності, 
риси характеру, психологічні стани, знання, вміння, навички.

Результати досліджень психологічної готовності до професійної діяльно-
сті І. О. Калініної свідчать про те, що ця готовність є багатокомпонентним 
утворенням зі складною динамічною структурою [35]. На першому курсі 
психологічна готовність до професійної діяльності значною мірою визнача-
ється сформованістю навичок саморегуляції.

Н. О. Зенкова у своєму дослідженні розглянула проблему готовності сту-
дентів-першокурсників до навчання у ВНЗ [27]. Під рівнем готовності індиві-
да до пізнавальної діяльності вона розуміє комплексний показник схильності 
до отримання певної професійної кваліфікації, який складається з таких ком-
понентів: рівень інтелекту, наявність певних знань і вмінь, мотивацію до на-
вчання, здібності, які використовуються у вибраній професійній діяльності.

Ю. М. Кулюткін, говорячи про навчання дорослих, зазначав, що психоло-
гічний аналіз учбової діяльності дорослих передбачає вивчення мотиваційно-
ціннісної основи навчання; психологічних передумов розвитку самостійнос-
ті у процесі засвоєння знань, здатності до саморегуляції та самоуправління; 
формування в дорослих способів і прийомів вирішення навчальних задач, 
аналізу навчальних текстів, використання отриманих знань на практиці [43].

Як ми бачимо, всі дослідники визнають, що готовність до професійного 
навчання — це складне утворення, яке включає мотиваційний та інтелектуа-
льний компоненти. Проте, компонентний склад готовності необхідно розши-
рити. Опишемо значущі, на наш погляд, компоненти психологічної готовно-
сті до професійного навчання за педагогічним фахом.

Відповідно до системно-структурного підходу кожний психологічний фе-
номен має свою структуру. Свою структуру має і психологічна готовність 
до діяльності. Ми розглядаємо психологічну готовність як передумову ус-
пішної діяльності. Потреби людини, її інтереси, переконання й установки, 
життєвий досвід, особливості психічних функцій, нейродинамічних якостей, 
властивостей особистості — це вихідна база для формування психологічної 
системи діяльності. Отже, на нашу думку, до складу структури психологічної 
готовності до професійного навчання входять такі компоненти: мотивацій-
ний (прагнення досягти успіху в діяльності, позитивне ставлення до діяль-
ності), когнітивний, емоційно-вольовий, особистісний, комунікативний, про-
фесійно-орієнтаційний (знання особливостей, умов професійної діяльності, 
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її вимог до особистості, професійно-кар’єрні перспективи, професійна спря-
мованість) та типологічний компонент (природні передумови педагогічного 
потенціалу — єдності педагогічних здібностей та педагогічної спрямованос-
ті). Критеріями діагностики психологічної готовності особистості до профе-
сійного навчання є рівні сформованості її компонентів.

Розглянемо складові психологічної готовності особистості до професій-
ного навчання за педагогічним фахом більш детально.

Важливу роль у розвитку психологічної готовності до набуття професії 
відіграє мотиваційний компонент готовності або мотиваційна готовність. 
Її можна розглядати як актуалізацію потреби в особистісній та професійній 
самоактуалізації й саморозвитку.

Складна система мотивів здійснює величезний вплив на результати учбо-
во-професійної діяльності. Важливо знати чи є у студентів потреба займатися 
цією діяльністю, чи зацікавлені вони у набутті знань за майбутньою про-
фесією. Якщо мета учбово-професійної діяльності та мотиви співпадають, 
процес навчання продуктивний, у протилежному випадку — він нестійкий і 
без стабільних результатів.

Охарактеризуємо зазначену складову. Спочатку дамо визначення поняття 
«мотив» і «мотивація».

Розуміння мотиву далеко не однозначне. Його співвідносять з потребою 
(Ж. Нюттен, А. Маслоу), з переживанням цієї потреби (С. Л. Рубінштейн), з 
предметом потреби (О. М. Леонтьєв).

Л. І. Божович вдалося у своєму розумінні мотиву об’єднати його енерге-
тичну та змістову сторони. І відповідно до її поглядів у якості мотивів мо-
жуть виступати різні предмети, що оточують нас, наші уявлення, ідеї, почут-
тя, переживання тощо.

Ми вважаємо найбільш вдалим визначенням мотиву відомого українсько-
го психолога Г. О. Балла, відповідно до якого мотив — це існуюча в психіці 
індивіда цільова модель певного предмета, і який має для індивіда суб’єкти-
вну цінність [8].

Як показали дослідження, діяльність людини полімотивована, і в її стру-
ктурі є домінуючий мотив.

Під мотивацією ми розуміємо спонукання, які викликають активність 
організму і визначають її спрямованість, а також те, що визначає наполегли-
вість індивіда у здійсненні дії й досягненні результату.

Основним методологічним принципом, що визначає дослідження моти-
ваційної сфери, є положення про єдність динамічної та змістово-смислової 
сторін (О. М. Леонтьев, С. Л. Рубінштейн, Л. І. Божович, В. Е. Чудновський та 
ін.). Мотивація — складна багаторівнева система, що регулює активність лю-
дини. До складу цієї надзвичайно широкої сфери входять потреби, мотиви, 
інтереси, ідеали, прагнення, установки, цінності тощо.

Вивчаючи мотиваційну сферу особистості необхідно пам’ятати, що вона 
являє собою складну ієрархічну структуру, її становлення — це не просто 
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зростання позитивного або негативного ставлення до діяльності (у нашому 
випадку навчання), а це разом з тим ускладнення самої структури, поява 
нових, більш складних взаємозв’язків між її складовими. Тому при аналізі 
психологічних особливостей мотивації, не можна обмежуватися тільки вияв-
ленням домінуючого збудника (мотиву), потрібно враховувати всю структуру 
мотиваційної сфери людини.

Щоб професійне навчання було успішним, необхідно поєднання в моти-
ваційній готовності як пізнавальної, так і професійної мотивації. Пізнавальна 
мотивація на початку професійного навчання сприяє розвитку позитивного 
ставлення до вибраної професії та виступає початковою формою професійної 
мотивації.

З мотиваційним компонентом тісно пов’язаний професійно-орієнтацій-
ний компонент. Професійна спрямованість, ставлення до професії, знання 
особливостей, умов професійної діяльності, її вимог до особистості, профе-
сійно-кар’єрної перспективи визначають успішність професійного навчання 
і задоволеність своїм професійним вибором. Як свідчать соціологічні дослі-
дження біля 60 % першокурсників вступили у педагогічні навчальна заклади 
не через любов до професії, а через бажання отримати будь-яку вищу освіти.

Також ситуація з вибором професії ускладнюється ще і тим, що дуже ча-
сто першокурсники ідеалізують свою майбутню професію. Їм властиві нере-
алістичні романтичні уявлення про професію, яка їм подобається. Цей факт 
може сприяти виникненню в цих студентів труднощів у навчанні в професій-
ному навчальному закладі.

Важливим джерелом формування професійної спрямованості є інфор-
мованість особистості про професію, без якої неможливе усвідомлення себе 
суб’єктом професійної діяльності. Більше того, дослідники зазначають, що 
формування адекватних уявлень про професію корегує мотивацію вибору 
професії [17].

Невисокий рівень професійної інформованості абітурієнтів свідчить 
про їх незацікавленість щодо набуття професії і не сформованість професій-
ного вибору.

Наступний компонент психологічної готовності до професійного навчан-
ня — це когнітивний компонент, критеріями розвитку якого є рівень інте-
лектуального розвитку та рівень успішності навчання.

Визначальний вплив рівня інтелектуального розвитку на ступінь успіш-
ності навчання настільки беззаперечний, що у психологічній літературі по-
ряд з іншими визначеннями є розуміння інтелекту як здатності до навчання.

Значущість ролі шкільних знань, умінь та інтелекту підтверджується і 
дослідженнями німецького психолога Г. Троста. В процесі чотирьохрічного 
лонгітюда він виявив зв’язок між шкільними досягненнями у навчанні і ре-
зультатами перших екзаменів в університеті. Це дало йому підставу зробити 
такі висновки: успіхи у навчанні в середній школі, а також результати тестів 
інтелекту мають достатньо велику передбачувальну валідність щодо акаде-
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мічних успіхів у професійному навчанні. Тобто, показники рівня розвитку 
інтелекту і рівня шкільних знань та вмінь можуть виступати у якості складо-
вих когнітивного компоненту й обумовлюють цей вид готовності до профе-
сійного навчання за педагогічним фахом.

Вольовий компонент. До його складу входять сформовані вольові якості 
(рішучість, наполегливість); стресостійкість; навички самоорганізації і само-
регуляції поведінки.

Вольовий компонент — одна з детермінант психологічної готовності 
особистості до професійного навчання, яка сприяє формуванню інших її 
складових, забезпечуючи початок успішного навчання у професійному на-
вчальному закладі, тобто вона обумовлює розвиненість стартової готовності 
до навчання.

Вольова готовність забезпечує вміння вчитися, мінімізує дезадаптацію 
особистості до навчального процесу і сприяє попередженню можливих тру-
днощів у навчанні.

Навчання у професійному навчальному закладі — це напружена праця, 
коли часто необхідно робити те, що не дуже хочеться, те, що вимагає викла-
дач та навчальна програма. На жаль, не у всіх випускників шкіл на достатньо-
му рівні сформована вольова дія, тобто здатність визначати мету, приймати 
рішення, складати план своїх дій, виконувати його, докладати певні зусилля 
до подолання перешкод у діяльності, оцінювати одержані результати. Так, цілі 
не завжди стійкі та усвідомлені. Утримання цілі значною мірою визначається 
складністю завдання, тривалістю його виконання, інтересом до нього. Великі 
за обсягом завдання часто пригнічують студентів, вони втрачають впевненість 
у власних силах, мають сумніви в досяжності позитивного результату. А невда-
ча у досягненні мети може позбавити стимулу, якщо ж діяльність особистості 
супроводжується успіхом, то вона прагне довести роботу до кінця, долаючи 
при цьому перешкоди. Успіх, як відомо, зміцнює мотивацію досягнення.

Упродовж навчання від студентів постійно вимагається самостійна ор-
ганізація навчання, раціональний розподіл часу, самодисципліна, звичка 
до систематичного навчання, самоконтроль. К. К. Платонов [63] зазначав, що 
працелюбність і наполегливість можуть компенсувати недостатньо розвинуті 
здібності особистості.

Вміння особистості самостійно організовувати свою навчальну роботу 
є важливою умовою повноцінної учбової діяльності. Тут мова йде про так 
звану розумову самостійність, яка розуміється як здатність особистості до ці-
лепокладання, до визначення завдань діяльності та способів і засобів їх вирі-
шення. Також вона виявляється у здатності особистості планувати, організо-
вувати і регулювати свою діяльність. Насамкінець, самостійність передбачає 
добре розвинуті самоконтроль і самооцінку. Тобто, розумова самостійність 
— це здатність особистості управляти своєю діяльністю.

С. О. Боровикова це вміння без систематичного контролю і стимуляції са-
мостійно працювати називає усвідомленою психічною саморегуляцією [14].
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Як відомо, саморегуляція має дві складові: довільну і мимовільну. Дові-
льна форма усвідомлена та пов’язана з цільовою діяльністю. Мимовільна не-
усвідомлена й пов’язана із забезпеченням життєдіяльності людини. Профе-
сійне навчання вимагає від особистості розвинутої довільної саморегуляції.

О. О. Конопкін розуміє усвідомлену саморегуляцію як системно-органі-
зований процес внутрішньої активності людини з ініціації, побудови, під-
тримання й управління різними видами і формами довільної активності, яке 
безпосередньо реалізує досягнення визначеної мети [39]. За його думкою, 
від ступеня досконалості процесів саморегуляції залежить успішність, надій-
ність, продуктивність будь-якого акту довільної активності людини.

А. Д. Ішков, досліджуючи проблему самоорганізації, виявив, що успіш-
ність навчання студентів багато в чому залежить від рівня розвиненості рі-
зних компонентів самоорганізації, а саме: цілепокладання, аналізу ситуації, 
планування, самоконтролю, корекції і вольових зусиль [33].

Таким чином, розвинуті самоорганізація і саморегуляція — важливі ком-
поненти успішного професійного навчання.

Емоційний компонент передбачає достатній рівень емоційного розвитку 
особистості, а саме здатності особистості усвідомлювати і визнавати власні 
почуття, а також почуття інших людей, розуміти та управляти своїми емоці-
ями, станами, а також адекватно реагувати на виявлення почуттів іншими. 
Він виявляється у таких якостях як урівноваженість, емоційна стійкість (са-
моконтроль над своїми емоціями і поведінкою); емпатія; у вміннях розпізна-
вати емоції інших людей. Звісно, що рівень емоційного розвитку особливо 
важливий у професійній діяльності фахівців, які працюють з людьми. І це, 
насамперед, педагогічна діяльність.

Особистісний компонент утворюється, перш за все, такою інтегральною 
характеристикою особистості як соціальна зрілість. Є цілий ряд професій, 
набуття яких обов’язково передбачає соціальну зрілість майбутнього фахів-
ця. До цих професій належить і професія педагога.

Соціальна зрілість розглядається дослідниками як така властивість осо-
бистості, що дозволяє їй виступати повноправним суб’єктом суспільно-прак-
тичної діяльності. Високий рівень соціальної зрілості особистості свідчить 
про її розуміння, прийняття і реалізацію суспільних норм моралі, відповіда-
льність за себе і свою діяльність, усвідомлення себе як суб’єкта соціальної 
поведінки і професійної діяльності.

З цього приводу можна згадати висловлювання І. Кона. Він розглядає со-
ціальну зрілість як стійкий стан особистості, що характеризується цілісніс-
тю, передбачуваністю, соціальною спрямованістю поведінки у всіх сферах 
життєдіяльності [38].

Отже, особистість, яка поділяє цінності соціуму та реалізує їх у своїй 
поведінці, можна вважати соціально зрілою. Проте, слід зазначити, що з по-
няттям соціальної зрілості пов’язують, насамперед, внутрішню установку 
особистості тільки на ті цінності, які мають позитивну спрямованість стосо-
вно розвитку людини, тобто на гуманістичні цінності.
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Дослідники виділяють такі критерії розвитку соціальної зрілості: здат-
ність до рефлексії; відповідальність, гуманістична спрямованість особистос-
ті; потреба у саморозвитку.

Розглянемо ці критерії більш детально.
Здатність до рефлексії. Рефлексія — процес самопізнання і саморегуляції 

людиною своїх бажань, цілей, розумових дій, Я-образу, переживань і смислів.
Основна функція рефлексії полягає у забезпеченні більш повного і чі-

ткого усвідомлення людиною діяльності, яку вона виконує як в її окремих 
елементах, так і єдиного цілого. Результати рефлексії дозволяють точніше 
оцінити особистості свою поведінку і приймати більш правильні рішення. 
Рефлексія виникає у людини як результат певного рівня розвитку мислення 
та самосвідомості. Завдяки рефлексії окремі складові діяльності і особисто-
сті стають об’єктом самопізнання: виникають думки про свої бажання, цілі, 
висловлювання, внутрішні стани. Результат цього процесу — розвиток лю-
дини. Те ж саме відбувається й у професійній діяльності. Чим більший зміст 
діяльності охоплюється рефлексією, тим вище ефект її розвитку.

Рефлексія має велике значення для людини у будь-якій діяльності. Проте, 
особливу роль вона відіграє у тих її видах, які передбачають складну між-
особистісну взаємодію. До них, безперечно, відноситься і педагогічна діяль-
ність. Учитель має володіти розвинутими здібностями як до інтелектуальної, 
так і до соціальної рефлексії.

Відповідальність. У психології каузальної атрибуції за термінологією 
Дж. Роттера існує два типи відповідальності.

Відповідальність першого типу (інтернальний локус контролю) — це той 
випадок, коли особистість вважає себе відповідальною за все, що відбуваєть-
ся з нею.

Відповідальність другого типу пов’язана з ситуацією, коли людина схи-
льна вважати відповідальним за все, що відбувається з нею, інших людей, 
обставини (зовнішній локус контролю).

Інтернали більш впевнені у собі, спокійні, доброзичливі, користуються 
повагою інших людей. Результати досліджень К. Муздибаєва свідчать про те, 
що існує взаємозв’язок між інтернальністю і наявністю смислу життя. Якщо 
людина вірить у те, що в її житті все залежить від її власних зусиль і здіб-
ностей, то вона знаходить у житті смисл і мету. Екстернали (люди з другим 
типом відповідальності, а іншими словами — безвідповідальністю) відріз-
няються підвищеною тривожністю, агресивністю, конформністю. За даними 
А. О. Реана, серед молодих людей-правопорушників доля екстерналів скла-
дає 84 %. Отже, екстернальність пов’язана з недостатньою соціальною зрі-
лістю, і за певних умов вона може стати чинником асоціальної поведінки. 
Відповідальність же — це складова зрілого вчинку.

Гуманістична спрямованість особистості. Спрямованість особистості 
— складне утворення психічної сфери людини, яке обумовлює активну по-
ведінку індивідуума, внутрішню єдність і послідовність його цілей. Гумані-
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стична спрямованість особистості характеризується позитивним ставленням 
особистості до себе й суспільства.

Змістовну сторону спрямованості особистості визначає система ціннісних 
орієнтацій особистості. Вона виявляє свідоме ставлення людини до соціальної 
дійсності і суттєво впливає на її життєдіяльність. Саме ціннісні орієнтації, що 
сформовані у юнацькому віці, визначають особливості та характер відносин 
особистості з навколишнім світом і тим самим детермінують її поведінку.

Потреба у саморозвитку. Набуваючи в процесі діяльності певний досвід і 
якості, особистість починає вільно та самостійно обирати цілі й засоби діяль-
ності, управляти своєї діяльністю, одночасно удосконалюючи свої здібності 
до її здійснення. Такий розвиток, що обумовлюється психічним змістом, рів-
нем психічного розвитку людини, може бути названий саморозвитком.

Саморозвиток — це свідома діяльність людини на можливо якнайповнішу 
реалізацію себе як особистості. Саморозвиток передбачає наявність чітких 
усвідомлених цілей діяльності, ідеалів, особистісних установок. Про розви-
ток потреби в саморозвитку свідчить розвиненість внутрішньої мотивації 
діяльності, самопізнання, самовиховання та самореалізації, тобто усвідом-
лення власних внутрішніх активів і потреби у розвитку.

Отже, людина розвивається не тільки за своєю біологічною програмою 
й під впливом навколишнього середовища, а й в залежності від досвіду, по-
треб, інтересів, здібностей. І останнім необхідно забезпечити напрямок їх 
відповідності природі людини, який би сприяв самовдосконаленню особис-
тості, покращенню її природних даних.

Підкреслимо важливість для вчителя бажання самовдосконалення, по-
треби у саморозвитку, бо, як точно зазначив К. Д. Ушинський, учитель живе 
до тих пір, поки він вчиться. Як тільки він перестає вчитися, у ньому помирає 
вчитель. Ця думка підкреслювалася також П. П. Блонським, А. С. Макарен-
ком, В. О. Сухомлинським та іншими педагогами і психологами.

Комунікативний компонент (готовність) забезпечує ефективність спі-
лкування з іншими. Комунікативна готовність виявляється у товариськості, 
активності індивіда, усвідомленні ним цілей, умов і способів комунікації, 
а також її результатів. Людина з розвиненою комунікативною готовністю спі-
лкується за власним бажанням, активно, з захопленням, цілеспрямовано.

У структурі комунікативної готовності виділяють такі складові: гностич-
ну, інформаційно-експресивну, інтерактивну.

Гностична складова забезпечує здатність людини сприймати та розуміти 
інших людей. Її елементи — прагнення до розуміння інших, уміння слухати 
партнера по спілкуванню, спостережливість.

Інформаційно-експресивна складова забезпечує комунікацію та передачу 
інформації іншим, самовиявлення своєї особистості. Її елементи — культура 
мови, виразність, правильність мовлення.

Інтерактивна складова забезпечує встановлення контакту з іншими лю-
дьми.
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Критеріями розвитку комунікативної готовності є такі вміння:
вміння вербально і невербально обмінюватися інформацією, а також 
діагностувати якості співрозмовника;
вміння розробляти стратегію і тактику взаємодії з людьми, організову-
вати їх сумісну діяльність;
вміння ідентифікувати себе зі співрозмовником.

Типологічний компонент містить такі елементи: тип нервової систе-
ми, сила, рухомість та врівноваженість нервових процесів. Вони утворюють 
природні передумови розвитку професійно-важливих здібностей і якостей, 
які можуть бути розвинуті та в подальшому використані у професії вчителя. 
Врахування типологічного компоненту дає змогу прогнозувати можливість 
їх розвитку в процесі професійного навчання. Таке прогнозування спираєть-
ся на загальне положення у рамках психофізіологічного підходу: специфічне 
поєднання типологічних властивостей передбачає певну структуру психоло-
гічних характеристик. Так, наприклад, встановлено, що існує взаємозв’язок 
між розвиненістю педагогічного потенціалу (єдність педагогічних здібнос-
тей і педагогічної спрямованості) і слабкістю, лабільністю та активованістю 
нервової системи.

Такі залежності необхідно враховувати в роботі з молоддю, яка обирає 
педагогічну спеціальність. У неї формування особистості ще не завершено, 
і отже, знання про свої задатки можуть допомогти їм у роботі над собою. Ці 
шляхи повинні бути різними при різних симптомокомплексах.

Структуру психологічної готовності до професійного навчання за педаго-
гічним фахом можна представити таким чином (див. рис. 1).

Отже, психологічна готовність до професійного навчання за педагогічним 
фахом є складовою професійного вибору педагогічної діяльності й об’єднує 
у собі мотиваційну, інтелектуальну, емоційно-вольову, особистісну готовність, 
професійну спрямованість, природні передумови розвитку професійно-важли-
вих здібностей абітурієнта педагогічного навчального закладу. Психологічна 
готовність до професійного навчання за педагогічним фахом — це багатовер-
шинне утворення, оскільки представлено у всіх підструктурах особистості.

Системність, цілісність, ієрархічність, динамічність — властивості пси-
хологічної готовності до навчання, яку необхідно розглядати в усій сукупно-
сті ставлень особистості, її активності, потенційних можливостей і новоутво-
рень, умов організації учбово-професійної діяльності.

Готовність до професійного навчання педагогічного спрямування перед-
бачає не тільки бажання, намір, а й засвоєння відповідного об’єму і рівня 
знань, формування певного ставлення до діяльності.

Показниками психологічної готовності до професійного навчання у ВНЗ 
або професійному коледжі за педагогічним фахом є повна самостійність осо-
бистості у вирішенні учбово-професійних завдань, активність, ініціатива, 
відчуття задоволеності від навчання, вмотивоване відповідальне ставлення 
до своєї справи, гуманне ставлення до дитини, усвідомлення суспільної зна-
чущості педагогічної діяльності.

–

–

–
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Рис. 5.1.2.1. Структурно-функціональна модель психологічної готовності 
особистості до професійного навчання за педагогічним фахом

5.2. Особливості психологічної готовності учнівської 
молоді до професійного навчання за педагогічним 
фахом: експериментальне дослідження

Психологічна готовність особистості до професійного навчання за педа-
гогічним фахом розглядається нами як багатокомпонентне утворення особи-
стості, яке дозволяє їй усвідомлено та самостійно здійснювати реалізацію 
професійного вибору, а саме набуття професії педагога.
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Психологічна готовність особистості до професійного навчання — це 
підсумок усього її попереднього розвитку. Вона передбачає достатній рівень 
інтелектуального розвитку, рівень розвитку пізнавальних процесів, а також 
сформованість певних якостей особистості.

У психологічній готовності до професійного навчання можна виокремити 
загальну та спеціальну готовність. До загальної готовності належать когніти-
вна, мотиваційна, інтерактивна, емоційно-вольова. Цей тип готовності обу-
мовлює адаптацію особистості до умов навчання у професійному навчально-
му закладі, а також її академічну успішність. До спеціальної належать ті види 
психологічної готовності, які забезпечують успішне особистісно-професійне 
становлення майбутнього педагога в процесі його професійної підготовки.

Недостатня психологічна готовність першокурсників до професійного 
навчання призводить до навчальних перенавантажень і до серйозних нега-
тивних наслідків.

Експериментальне дослідження на етапі констатувального експериме-
нту спрямоване на апробацію теоретичної моделі психологічної готовності 
до професійного навчання в умовах педагогічного університету та вивчення 
її особливостей. З цією метою проведено пілотажне дослідження, спрямова-
не на виявлення основних проблем, які виникають на початковому етапі про-
фесійного навчання. Ми припускаємо, що за їхнім змістом можна визначити 
«больові» точки у розвитку психологічної готовності особистості до профе-
сійного навчання.

5.2.1. Пілотажне дослідження психологічної готовності учнівської 
молоді до професійного навчання за педагогічним фахом

Для виявлення переживань та проблем, що турбують першокурсників, 
використано такі методики:

1. Тест незакінчених речень. Він адресувався самим студентам і дозво-
лив виявити їх приховані й навіть неусвідомлені переживання, уяв-
лення, оцінки тощо.

2. Також серед першокурсників був проведений твір на тему «З якими 
проблемами я б звернувся до людини, яка розуміє мене і співчуває 
мені?». Твір був спрямований на виявлення переживань, що набули 
конфліктного, проблемного характеру, а отже, мають особливе значен-
ня з точки зору студента.

Слід зазначити, що з метою одержання більш надійних результатів ми 
також використовували метод бесіди.

У цьому дослідження на різних його етапах брало участь від 70 до 100 
студентів першого курсу педагогічних університетів. Основними методами 
обробки були метод контент-аналізу та статистичного аналізу.

Аналіз одержаного експериментального матеріалу дозволив, по-перше, 
виділити сфери життєдіяльності, які набули найбільшу значущість для пер-
шокурсників; по-друге, виявити загальну картину проблем студентів першо-
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го курсу; по-третє, згрупувати індивідуальні варіанти переживань, уявлень, 
оцінок, суб’єктивних труднощів, які пов’язані, насамперед, з навчанням, вза-
ємостосунками з викладачами, однокурсниками, образом «Я» тощо.

На підставі аналізу творів студентів-першокурсників, а також аналізу ви-
словлювань студентів при завершенні незакінчених речень було встановлено, 
що їхні переживання та труднощі зосереджені, головним чином, навколо та-
ких сфер: навчання, взаємостосунки з однокурсниками, плани на майбутнє. 
Досить часто молодь говорить про переживання щодо самореалізації, свого 
внутрішнього світу, «Я», незадоволення розвитком деяких своїх якостей, що 
впливають на успішність навчання.

Таблиця 5.2.1
Класифікація переживань студентів-першокурсників

№ 
пп Групи переживань Частота 

називання
1. Навчання 138
2. Взаємостосунки з однокурсниками 62
3. Взаємостосунки з викладачами 14
4. Взаємостосунки з батьками 31
5. Самореалізація 62
6. Матеріальні цінності 20
7. Дозвілля, розваги 36
8. Плани на майбутнє 91
9. Внутрішній світ, «Я» 118
10. Здоров’я 11
11. Відсутність підтримки з боку викладачів 87

Усього 670

Також здійснено аналіз висловлювань студентів про свої переживання 
щодо вищезазначених сфер за статевою ознакою. Так, виявлено, що пережи-
вання дівчат головним чином зосереджені в таких сферах, як взаємостосунки 
з однокурсниками, плани на майбутнє, внутрішній світ, самореалізація, на-
вчання. У юнаків-першокурсників переживання сконцентровані на навчанні, 
планах на майбутнє, дозвіллі. Отже, співвідношення висловлювань юнаків та 
дівчат про свої переживання в тій або іншій сфері різне.

Наявність великої кількості негативних переживань студентів у певних 
сферах життєдіяльності свідчить про те, що реальним фактом їхнього життя 
є численні проблеми і труднощі. Розглянемо їх відносно сфер виникнення 
(предметно-практична діяльність та спілкування).

Сфера навчання: різні ситуації контролю та перевірки знань, невдале ви-
конання або невиконання завдання, ситуації інтелектуальних труднощів, одер-
жання незадовільної або несправедливої оцінки, неготовність до занять тощо.

Студенти у своїй більшості називають причини виникнення такого роду 
ситуацій: недостатня підготовленість до умов навчання; невдалий вибір про-
фесії; відсутність інтересу до навчання; своєрідність організації навчального 
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процесу у вищій школі; недостатня відповідність індивідуальних особливо-
стей вимогам навчання; неготовність до самостійної роботи; погана органі-
зація особистого часу.

Спілкування. Цю категорію ситуацій складають різні ситуації міжособис-
тісної взаємодії: відсутність гарних взаємостосунків з оточенням; відсутність 
друга; конфлікти у групі, іноді з викладачами. Особливістю цих ситуацій є те, 
що студенти, як правило, не вказують на можливі причини їхнього виникнен-
ня. Це свідчить про те, що вони погано усвідомлюються.

В усьому своєму розмаїтті виникнення вищезгаданих ситуацій відобра-
жає основні протиріччя у пізнавальній та комунікативній сферах життєдіяль-
ності студентів першого курсу в процесі учбово-професійної діяльності. Ці 
протиріччя без їхнього подальшого вирішення можуть перетворитися у чин-
ники, що перешкоджають навчанню, адаптації особистості до умов навчання 
у ВНЗ та, в решті-решт, її професійному становленню. Отже, це свідчить 
про недостатній рівень психологічної готовності першокурсників-майбутніх 
педагогів до професійного навчання.

5.2.2. Особливості змісту та структури психологічної 
готовності студентів-першокурсників до професійного навчання 

за педагогічним профілем
Оскільки ми не знайшли у психолого-педагогічній літературі спеціальної 

методики для визначення особливостей психологічної готовності особистості 
до професійного навчання за педагогічним профілем нами був сформований 
діагностичний комплекс для вивчення компонентів психологічної готовності 
до професійного навчання, а саме її структури та змісту.

Зупинимось на основних результатах експериментального дослідження. 
Мотиваційний компонент.

Визначення особливостей мотиваційного компонента психологічної гото-
вності студентів до професійного навчання передбачало виявлення особли-
востей мотивів учбово-професійної діяльності першокурсників.

Мотиви професійного навчання досліджувались за допомогою методу 
репертуарного матричного тестування або, як його часто називають, техніки 
репертуарних ґраток.

Аналіз мотивів навчання здійснюється з точки зору їхнього усвідомлення 
студентами-першокурсниками. Як відомо, мотиви можуть бути різного сту-
пеня усвідомленості: від глибоко усвідомлених до мимовільних, неусвідом-
лених спонук (О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, В. Г. Асеєв).

Коли мотиви не усвідомлюються суб’єктом, вони виступають як його пе-
реживання, бажання. Неусвідомленість мотивів не означає, що вони несвідо-
мі. Це можна розглядати, як різні рівні психічного відображення [45].

С. Л. Рубінштейн розглядав неусвідомлені почуття та дії як явища, що 
не мають більш або менш широкого смислового зв’язку з іншими спонукан-
нями.
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Якщо мотив усвідомлюється, то він перетворюється у мотив-ціль, тоб-
то стає активною спонукальною силою [45]. Мало усвідомлені спонукання 
також можуть бути достатньо сильними за своїм впливом на діяльність та 
поведінку особистості, але керувати ними дуже складно.

Не завжди реально діючі мотиви — це усвідомлені мотиви. При їхньому 
збігу мотив набуває особистісного смислу і виступає реальною спонукаль-
ною силою. Може бути і таке, коли один мотив виступає як реально діючий, 
а інший тільки як усвідомлюваний.

Результати дослідження свідчать про те, що не всі мотиви учбово-профе-
сійної діяльності усвідомлюються студентами однаковою мірою. Можна ви-
ділити більш усвідомлені, які входять у перше коло усвідомлення. Найбільш 
усвідомленими є мотиви, які пов’язані зі змістом і процесом навчання (навча-
льно-пізнавальні мотиви). Також дуже чітко виділяються мотиви емоційної 
привабливості навчання.

Не входять до першого кола усвідомлення такі групи мотивів: мотиви 
благополуччя, престижні мотиви, мотиви уникнення неприємностей (негати-
вні мотиви), мотиви самоствердження.

Складність та суперечливість мотиваційної системи першокурсників по-
лягає не тільки в різному ступені усвідомленості мотивів, а й у тому, що 
реально діючи мотиви не зажди усвідомлюється особистістю.

У студентів-першокурсників мотиви обов’язку частіше виступають як 
реально діючі (у 58 %). Також слід зазначити, що мотиви цієї групи погано 
усвідомлюються. Вони належать до середньо виражених спонук учбово-про-
фесійної діяльності студентів першого курсу.

Наступна група мотивів — мотиви саморозвитку, самовиховання. Повний 
збіг мотивів цієї групи як усвідомлюваних і реально діючих виявився у 62 % 
студентів.

У групі мотивів благополуччя та уникнення неприємностей повний збіг 
реально діючих і усвідомлюваних мотивів виявився у 53,3 % випадків. Проте 
за результатами аналізу по кожному мотиву цієї групи встановлено, що карти-
на неоднорідна. Так, мотив гарної оцінки як усвідомлюваний і реально діючий 
виступає у 30 % першокурсників. 20 % досліджуваних студентів взагалі не вка-
зують на оцінку ні як на спонукальний, ні як на смислотворювальний мотив.

Зовсім інша картина при співставленні реального вибору з прагненням 
уникнути неприємностей. Як усвідомлюваний та реально діючий, він спосте-
рігається у 30 % студентів. Тільки як реально діючі — у 30 % студентів, тільки 
як усвідомлювані — також у 30 %. Отже, частіше за все цей мотив не усвідом-
люється і не називається першокурсниками у числі спонук до навчання.

Мотиви престижу, самоствердження. Тільки як реально діючі вони висту-
пають для 31 % студентів, тільки як усвідомлювані — для 13,3 % студентів. 
І як реально діючі, і як усвідомлювані — 37,7 % виборів.

Пізнавальні мотиви проявляються і як усвідомлювані, і як реально дію-
чі 75,6 % випадків вибору. Всі досліджувані студенти обирають мотиви цієї 
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групи у якості своїх мотивів навчання в педагогічному університеті. У 4 % 
виборів ці мотиви проявляються тільки як реально діючі, тільки як усвідо-
млені — у 22,2 % випадків. Отримані статистичні дані свідчать про реальну 
спонукальну силу пізнавальних мотивів.

Далі проаналізуємо мотиви, які пов’язані з процесуальною стороною уч-
бово-професійної діяльності, як потяг до розумової діяльності, потяг до тво-
рчої діяльності. Ці мотиви проявляються і як реально діючі, і як усвідомлені 
у 53,3 % студентів. Дані результати говорять про достатню виражену дієвість 
цієї групи мотивів у навчанні студентів першого курсу.

І остання група — мотиви легкості та емоційної привабливості навчання. 
На питання, чи є така мотивація реально діючою, ми можемо дати стверджу-
вальну відповідь, оскільки у 71 % виборів ці мотиви є й усвідомленими, і 
реально діючими.

Таким чином, результати дослідження мотивів учбово-професійної дія-
льності студентів-першокурсників свідчать, що найкраще усвідомлюються 
пізнавальні мотиви, а також мотиви легкості та емоційної привабливості, по-
тім мотиви благополуччя й уникнення неприємностей. Найменше усвідом-
люються мотиви престижу, самоствердження та мотиви обов’язку.

Серед реально діючих мотивів порядок розташування такий: перші міс-
ця займають мотиви емоційної привабливості навчання, пізнавальні мотиви, 
творчі мотиви і мотиви благополуччя.

На перший погляд ми одержали достатньо сприятливу картину сформо-
ваності позитивних мотивів навчання, оскільки начебто лідерство пізнава-
льних мотивів має забезпечити подолання труднощів у навчальній роботі 
студентів, підвищувати їхню пізнавальну активність, ініціативу. Але одноча-
сне домінування мотивів емоційної привабливості навчання свідчить про не-
достатню глибину інтересу до знань. Першокурсників захоплює, головним 
чином, емпірична основа навчального предмета (яскраві ілюстрації, ефектні 
дослідження, демонстрації, цікаві факти). З бесід зі студентами виявилося, 
що задоволення їхнього пізнавального інтересу, як правило, обмежується 
діяльністю, що організовується викладачем. Ініціатива і самостійність, вико-
ристання додаткової літератури студентами під час підготовки до занять спо-
стерігається лише інколи. Студенти, насамперед, зорієнтовані на репродукти-
вне відтворення лекційного матеріалу, щоб одержати за це гарну оцінку, або, 
в крайньому випадку, уникнути можливої неприємної для себе ситуації. Така 
спрямованість особистості студента на власне благополуччя, дієвість негати-
вної мотивації навряд чи будуть сприяти розвитку глибокого захоплення тим 
або іншим навчальним предметом.

Щодо групи мотивів обов’язку та відповідальності, то ці мотиви мають 
велике значення у професійному навчанні студентів, оскільки вони виступа-
ють внутрішнім стрижнем особистості. Проте не у всіх студентів створена 
певна соціальна установка, розуміння того, що вони повинні добре вчитися, 
що знання їм потрібні у майбутній професійній діяльності. Пояснити це мо-
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жна тим, що частина студентства не усвідомлює суспільний смисл як свого 
навчання, так і своєї подальшої роботи після закінчення університету.

Отже, процес формування і розвитку мотивів учбово-професійної діяль-
ності далеко не у всіх студентів першого курсу є достатньо ефективним. Це 
виявляється у недостатній сформованості деяких цінних, з точки зору під-
вищення ефективності навчання, видів мотивів, а також у тому, що моти-
ви, які добре усвідомлюються, не завжди дієві у навчанні першокурсників. 
Тому необхідне застосування спеціальних способів організації навчального 
процесу, нових критеріїв оцінки досягнень студентів для підвищення сили 
цих мотивів. Одними з них є створення позитивної перспективи для кожного 
студента через прийняття та усвідомлення ним цілей професійного навчання, 
умов їхнього досягнення, врахування особливостей сфери його потреб, акту-
алізація і задоволення одних потреб і зниження значення інших.

Діагностика мотивації професійного навчання майбутніх педагогів ви-
явила пізнавальну та прагматичну спрямованість студентів першого курсу, 
прийняття ними ролі студента. Професійну освіту вони сприймають як шанс 
отримати вищу освіту. Вступ до університету розглядається як позитивна по-
дія в їхньому житті.

З метою подолання формального ставлення особистості до набуття май-
бутньої професії необхідне формування ціннісно-смислового ставлення 
до професії, яке поєднує уявлення особистості про світ і про себе саму. Отже, 
створення такої системи передбачає пошук людиною відповіді на питання 
про сенс свого існування [12]. У період юнацтва відбувається активний роз-
виток ціннісно-смислової сфери особистості: засвоєння смислів та цінностей, 
їх пошук, осягнення, вибір власних життєвих пріоритетів; спроби особисті-
сної інтерпретації молодою людиною свого способу життя, своєї ролі і місця 
у житті суспільства; інтенсивне планування свого життєвого та професійного 
шляху. Тобто, смислотворювальна активність стає однією з провідних форм 
активності в юнацькому віці, проте смисли ще недостатньо регулюють пове-
дінку молодої людини [1]. Тому актуальним є оцінка можливостей молодої 
людини, її потреб, цінностей та її спроможності зробити адекватний вибір 
професії. Виявлення особливостей ціннісно-смислового аспекту мотивацій-
ної сфери дає можливість зробити прогноз щодо подальшого навчання осо-
бистості та її професійного майбутнього.

Ідеальна модель професійного самовизначення передбачає, що внутрішня 
мотивація професійної діяльності — провідна і в ній співпадають особистіс-
ний смисл вибору професії та її зміст.

Внутрішнє спонукання до педагогічної діяльності виникає у відповідно-
сті до життєвого смислу цієї діяльності для особистості. Також смисловий 
зміст професійного вибору визначає можливість і рівень задоволеності лю-
дини професійною діяльністю.

Безумовно в процесі професійного навчання мотиваційна структура може 
змінюватися, проте ця перебудова відбувається у відповідності до вже іс-
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нуючих цінностей, і, як зазначає Д. О. Леонтьєв, на ці особистісні цінності 
не впливають ситуативні чинники, вони є стабільними, й саме вони визнача-
ють напрям життєдіяльності людини [46].

Когнітивний компонент. Для дослідження когнітивного компонента 
психологічної готовності до навчання у педагогічному університеті ми ви-
користовували прогресивні матриці Равена та аналіз академічної успішності. 
Когнітивний компонент передбачає наявність рівня загально-інтелектуально-
го не нижче середнього та наявність відповідних до програми знань і вмінь, 
що виявляється в академічній успішності студентів і визначається підрахун-
ком середнього бала за першу сесію.

Обробка результатів дослідження встановила, що рівень інтелекту пер-
шокурсників нижчий середнього, при чому у юнаків нижчий ніж у дівчат 
(відповідно, 38 і 43).

Ми пояснюємо отримані дані таким чином: по-перше, програма незале-
жного тестування неадекватна інтелектуальному рівню розвитку молодих 
людей, які за його результатами стають студентами ВНЗ. Відбір відбувається 
за специфічними факторами інтелекту, які проявляються у процесі тесту-
вання, завдання якого, напевно, невисокого рівня складності. По-друге, це 
можна пояснити тим, що молоді люди, які стають студентами педагогічного 
університету не планують працювати за професією, вони не вмотивовані ні 
до навчання, ні до професійної самореалізації. Отже, показник інтелекту не є 
відмінною характеристикою типового студента педагогічного університету. 
Це достатньо несподіваний результат, який можна пояснити тим, що високо-
інтелектуальні молоді люди (особливо юнаки) не йдуть у педагоги.

Вольовий компонент.
Діагностика розвитку саморегуляції та її індивідуального профілю, що 

включає показники планування, моделювання, програмування, оцінки ре-
зультатів, а також показники розвитку регуляторно-особистісних властиво-
стей — гнучкості й самостійності здійснювалась за методикою В. І. Мороса-
нової «Стиль саморегуляції поведінки (ССПМ)» [57]. Так, окрім визначення 
загального рівня саморегуляції, спрямованого на оцінку загального рівня 
сформованості індивідуальної системи усвідомленої саморегуляції довільної 
активності особистості, дана методика діагностує рівні розвитку її складових. 
Так, шкала планування (Пл) характеризує індивідуальні особливості визна-
чення й утримання цілей, сформованість у людини усвідомленого плануван-
ня діяльності. Шкала моделювання (М) дозволяє діагностувати індивідуаль-
ну розвиненість уявлень про зовнішні та внутрішні значимі умови, ступінь їх 
усвідомленості, деталізованості й адекватності. Шкала програмування (Пр) 
діагностує індивідуальну розвиненість осмисленого програмування люди-
ною своїх дій. Шкала оцінки результатів (ОР) характеризує індивідуальну 
оцінку досліджуваним себе і результатів своєї діяльності й поведінки та її 
адекватність. Шкала гнучкості (Г) діагностує рівень сформованості регулято-
рної гнучкості, тобто здатності перебудовувати, вносити корективи до систе-
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ми саморегуляції при зміні зовнішніх і внутрішніх умов. Шкала самостійно-
сті (С) характеризує розвиненість регуляторної автономності особистості. 

Визначення відсоткового співвідношення студентів з високим, середнім 
та низьким рівнями розвитку названих вище процесів показало, що перева-
жна більшість студентів (38 %) володіють високим рівнем здатності до пла-
нування, 36 % відзначаються високою гнучкістю, 30 % — самостійністю. 
Проте, поряд із цим, значна кількість студентів (24 %) мають низький рівень 
прояву останнього регуляторно-особистісного процесу.

Нами також було виявлено, що всі регуляторні процеси перебувають на се-
редньому рівні розвитку, проте такі шкали як «Планування», «Програмуван-
ня» та «Оцінка результатів» характеризуються більш високим рівнем прояву 
порівняно з іншими. Даний результат свідчить про те, що у досліджуваних 
в основному сформована потреба в усвідомленому плануванні діяльності, при-
чому плани відзначаються реалістичністю, деталізованістю, ієрархічністю й 
стійкістю, цілі діяльності висуваються самостійно (Планування). До того ж, 
першокурсники володіють достатньою здатністю до розробки послідовності 
своїх дій і добирання способів реалізації намічених цілей (Програмування), 
а також здатністю об’єктивно оцінювати результати своєї діяльності й причи-
ни, що їм сприяли (Оцінка результатів). Однак спроможність усвідомлювати 
всі зовнішні та внутрішні умови діяльності, уміння помічати зміни ситуацій 
(Моделювання) розвинуті у першокурсників дещо меншою мірою.

Підводячи підсумок дослідження здатності особистості до саморегуля-
ції, можна сказати, що даний компонент загальної психологічної готовності 
до професійного навчання за педагогічним профілем перебуває на недостат-
ньому рівні його розвитку.

Професійно-орієнтаційний компонент: ставлення до професії, мотива-
ції вибору професій, знання особливостей, умов професійної діяльності, її 
вимог до особистості, професійно-кар’єрна перспектива визначають успіш-
ність професійного навчання і задоволеність своїм професійним вибором.

За мотивами вибору професії педагога досліджуваних студентів не можна 
чітко розділити на групи з переважаючою внутрішньою мотивацією вибору 
та зовнішньою мотивацією. Отже, зміст мотивів вибору професії у студентів 
складається як з внутрішньої, так і зовнішньої мотивації. Внутрішні мотиви: 
інтерес до змісту діяльності, наявність відповідних до професії вмінь, мож-
ливість задоволення пізнавальної потреби та розвитку творчих здібностей, 
відповідності здібностей вимогам професії, потреба у гарних умовах праці.

Зовнішні мотиви вибору професії педагога: можливість суспільного ви-
знання, досягнення соціальної значущості.

Соціальні мотиви майже не представлені у професійному виборі.
Слід зазначити, що професійний вибір майбутніх педагогів середнього рі-

вня осмислювання: реальні мотиви вибору не завжди підкріплюються наявні-
стю відповідних цінностей. Професійний вибір здійснюється досліджуваними 
не завжди у відповідності до особистісних уподобань та рівня домагань.
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Необхідно зазначити, що вибір педагогічного університету як закладу про-
фесійної освіти, насамперед, пов’язаний з інтересом до тієї або іншої галузі 
знань, наприклад, математики, хімії, біології, іноземних мов, літератури тощо, 
і майже зовсім не береться до уваги головний — педагогічний аспект профе-
сії. А оцінка наявності відповідних здібностей та вмінь робиться саме під цим 
кутом зору. Отже, головний зміст професії педагога — розвиток, навчання, 
виховання дітей — не усвідомлюється особистістю при її виборі. Це немину-
че обумовлює виникнення внутрішнього конфлікту внаслідок невідповідності 
дійсних інтересів студентів і змісту учбово-професійної діяльності.

Цікавим моментом є те, що студенти не розглядають обрану професію як 
засіб забезпечення гідного рівня життя шляхом досягнення високого рівня 
професіоналізму. Вони спрямовані, насамперед, на задоволення своїх пізна-
вальних потреб і розглядають майбутню професію як можливість підвищен-
ня рівня освіченості.

Відсутність матеріальних сподівань у структурі професійного вибору сту-
дентів-педагогів свідчить не стільки про заперечення матеріальної складової, 
скільки про наміри багатьох студентів не пов’язувати своє професійне май-
бутнє з педагогічною діяльністю. Також у певної кількості студентів спосте-
рігається романтизація образу майбутнього, а отже, і недостатня присутність 
у ньому раціонального компонента.

Студенти педагогічного ВНЗ розглядають професійне навчання здебіль-
шого як можливість досягнення того рівня життя, який би дозволив їм «бути 
на плаву», «бути не гірше інших», тобто забезпечив би достатні умови існу-
вання. Таким чином, освіта, а і в подальшому робота для студентів-педагогів 
слугує засобом соціальної адаптації.

Зазначене вище дає нам змогу визначити стратегію вибору педагогічної 
професії сучасною молоддю: освіта та робота не пов’язані одна з одною. 
У більшості випадків вибір професії педагога відбиває прагнення особисто-
сті до освіти як можливість підвищення рівня своєї освіченості, як джерела 
соціального благополуччя. Отже, вибір професії педагога здебільшого ґру-
нтується не на інтересі до професії як такої, а розглядається як умова до-
сягнення соціальної та матеріальної стабільності завдяки отримання вищої 
освіти, як задоволення своїх пізнавальних потреб.

Особистісна готовність.
Ціннісна спрямованість. Аналіз ранжування двох списків цінностей — 

термінальних (цінностей-цілей) та інструментальних (цінностей-засобів) ви-
явив, що першокурсники надають перевагу таким цінностям-цілям, як «мате-
ріально забезпечене життя», «щасливе сімейне життя», «наявність хороших 
друзів». Ми бачимо, що більшість молодих людей турбується пошуком таких 
видів занять, які б надавали значні доходи. Тобто тут проявляється прагмати-
чна спрямованість активності сучасного юнацтва.

Спрямованість на спілкування з друзями можна розглядати як своєрідний 
інфантилізм, оскільки це більше властиво підліткам. Проте в цьому виборі 
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у частини першокурсників можуть проявлятися внутрішні, глибинні пережи-
вання тривожності, невпевненості у собі, самотності, а також потреба в під-
силенні, розгортанні соціальних зв’язків, що пояснюється ситуацією адапта-
ції до умов навчання у ВНЗ. У спілкуванні юнаку легше отримати підтримку, 
проявити свою незалежність, зміцнити свою самостійність, головне, заявити 
про себе, тобто особистість таким чином прагне вирішити задачу — отрима-
ти визнання своєї соціальної значущості.

Останні місця займають такі цінності-цілі, як «творчість», «відпочинок», 
«щастя інших», «саморозвиток». Одержанні дані також узгоджуються з умо-
вами нашого сьогодення, поляризація продуктивного і споживацького шляхів 
самореалізації особистості. Саме протиріччя є важливим з точки зору того, що 
від його вирішення залежить формування багатьох психологічних реальнос-
тей. Так, сприйняття людини переважно як засобу або в якості самоцінності 
зумовлює формування тієї або іншої міри емпатійності або, навпаки, байдужо-
сті до переживань інших людей, почуття високої або низької відповідальності, 
тенденції до агресії або співробітництва, співвідношення егоїстичних або альт-
руїстичних, творчих або споживацьких тенденцій в спонуканнях і в поведінці.

Результати, одержані при дослідженні інструментальних цінностей, свід-
чать, що студенти-першокурсники вважають більш важливими для себе такі 
якості, як «акуратність», «самоконтроль», «раціоналізм». Останні рангові 
місця займають «непримиримість до поглядів інших», «альтруїзм», «тверда 
воля». Ми бачимо, що система інструментальних цінностей студентів пра-
гматична і раціональна. Вони цінують ті якості, які допомагають у сучас-
ному житі досягти успіху. Вони добре розуміють, яка людина користується 
попитом на ринку праці, що забезпечує її пристосованість до сучасних умов 
життя. Взагалі, це може й добре, що кожна людина певною мірою повинна 
бути раціональною і прагматичною. Але прагматичність не може бути абсо-
лютною нормою життя. Якщо особистість відчуває, що її цінність визнача-
ється успіхом у конкуренції, а не людськими якостями, її самооцінка буде не-
стійкою і постійно вимагатиме підтвердження з боку інших людей. Почуття 
власної гідності і самоповаги руйнується.

Отже, ціннісні орієнтації більшості студентів-першокурсників мають ри-
нковий характер. Вони не розвивають особистість у повному смислі цього 
слова, розвивається тільки те, що можна вигідно продати. Аналіз змістовної 
сторони ціннісних орієнтацій свідчить і про їхню слабку орієнтацію на соці-
ально значущі цінності, про їхню пасивність, явний дефіцит у них потреби 
в активній діяльності. Для них найбільш значущими є цінності, які відобра-
жають їхні прагнення до особистісного успіху, матеріального достатку, зосе-
редженості на власних бажаннях та особистих цілях.

Також узагальнення отриманих результатів свідчить про невисокий рівень 
диференційованості структури як термінальних, так й інструментальних цін-
ностей. Це, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, що юнаки і дівчата 
ще не спроможні здійснювати чіткий усвідомлений вибір цінностей, вибудову-
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вати стійку та добре структуровану їх систему, тобто їхня діяльність та поведі-
нка ще значною мірою зумовлюється ситуацією, обставинами, емоціями.

Отже, вивчення системи ціннісних орієнтацій студентів дозволяє визна-
чати головні засади їхнього життя і навчально-професійної діяльності, а та-
кож встановити брак у свідомості майбутнього педагога цінностей гуманіс-
тичного спрямування.

Відповідальність (локус контролю).
Локус контролю відображає нахил особистості приписувати відповідаль-

ність за результати своєї діяльності зовнішнім силам або власним здібностям 
і зусиллям.

Відомо, що для особистості з екстернальним локусом контролю характе-
рним є порушення суб’єктивного саморегулятивного балансу. «Екстернали» 
емоційно нестійкі, схильні до неформального спілкування і поведінки, недо-
статньо комунікабельні, високо напружені, оскільки не вважають себе здат-
ними контролювати розвиток тих чи інших подій і вважають, що більшість їх 
є результатом випадку чи вчинків інших людей.

Високий рівень інтернальності особистості відповідає високому рівню 
суб’єктивного контролю над будь-якими значущими випадками. «Інтерна-
лам» притаманна емоційна стабільність, наполегливість, рішучість, стрима-
ність, комунікабельність, оскільки вони вважають, що більшість важливих 
подій в житті — результат їхніх власних дій, якими вони можуть керувати, 
відчуваючи при цьому відповідальність.

Локус контролю особистості забезпечує сформованість функцій особис-
тісного контролю та самоконтролю, виступає універсальним проявом рівня 
розвитку суб’єктивності особистості в сприйнятті будь-яких типів подій та 
ситуацій у життєдіяльності людини та взаємодії з іншими.

З метою дослідження спрямованості локусу контролю майбутніх учителів 
було застосовано методику дослідження суб’єктивного контролю (РСК), роз-
роблену Є. Ф. Бажиним та ін. на основі шкали локусу контролю. Теоретичні 
засади методики полягають у виокремленні двох полярних типів локалізації 
особистісного контролю над значущими подіями у життєдіяльністю індивіда, 
а саме: екстернальний та інтернальний. У випадку екстернальності локусу 
контролю людина сприймає об’єктивну дійсність, форми її впливу на власну 
суб’єктивність та результат даного впливу з позиції дії зовнішніх сил (випадку, 
інших людей). Інтернальність проявляється у здатності особистості інтерпре-
тувати значимі події з позиції оцінки результативності власної діяльності.

Методика складається з 44 тверджень, які відображають різноманітні 
сфери життєдіяльності індивіда і проективні самовідношення до них. Опра-
цювання результатів ранжується відповідно до виокремлених шкал (шкала 
загальної інтернальності (Із), інтернальності у сфері досягнень (Ід), інтерна-
льності у сфері невдач (Ін), інтернальності у сімейних стосунках (Іс), інтер-
нальності у виробничих стосунках (Ів), інтернальності у сфері міжособистіс-
них стосунків (Ім), інтернальності у сфері здоров’я, хвороби (Ізх)).
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За результатами дослідження переважна більшість досліджуваних мають 
середні показники за шкалами інтернальності-екстернальності, які властиві 
багатьом людям. Відтак, особливості їхнього суб’єктивного контролю мо-
жуть дещо змінюватися залежно від того, чи здається людині ситуація склад-
ною або простою, приємною або неприємною. То ж їхня поведінка та психо-
логічне почуття відповідальності за неї залежать від конкретних соціальних 
ситуацій.

Отже, діагностика локусу суб’єктивного контролю показала, що останній, 
постаючи універсальним проявом рівня розвитку суб’єктивності особистості 
у сприйнятті будь-яких типів подій і ситуацій в її житті та взаємодії з іншими, 
у більшості студентів перебуває в межах середніх позначок. Дана обставина 
є свідченням того, що особливості їхнього суб’єктивного контролю можуть 
змінюватися залежно від зовнішніх обставин, так само як і почуття відпові-
дальності.

На нашу думку, дані результати є недостатніми для формування психоло-
гічної готовності до професійного навчання. Так, наприклад, якщо мова йде 
про ставлення студентів до негативних подій та ситуацій, то вони більшою 
мірою схильні обвинувачувати обставини, інших людей, долю (інтерналь-
ність у сфері невдач).

Рефлексивність. Діагностика рефлексії за методикою А. В. Карпова була 
спрямована на визначення у студентів рівнів рефлексивної здатності: високо-
го, вище середнього, середнього, нижче середнього та низького. Загальні ре-
зультати діагностики свідчать про переважання у молодих людей середнього 
(42 %) та нижче середнього (28 %) рівнів рефлексії. Рівень вище середнього, 
а особливо високий рівень рефлексії виражені у студентів недостатньою мі-
рою. На основі отриманих результатів можна зробити висновок: студенти I 
курсу мають переважну більшість осіб з низьким рівнем рефлексії та рівнем 
нижче середнього (53,5 %), а також переважну меншість студентів з високим 
рівнем рефлексії та рівнем вище середнього (3,5 %).

Отже, досліджувана рефлексивна здатність не є розвинутою настіль-
ки, щоб говорити про достатній рівень її прояву у першокурсників. Даний 
результат можна пояснити тим, що студенти більшою мірою орієнтовані 
на отримання зовнішнього досвіду у взаємодії з іншими, ніж на власне са-
мопізнання.

Це переконливо доводить необхідність розвитку рефлексії як необхідної 
складової особистісної готовності до професійного навчання за педагогічним 
фахом.

Таким чином, виявлені особливості компонентного складу психологічної 
готовності до професійного навчання студентів-першокурсників педунівер-
ситетів можуть виступати як основа для розробки психопрофілактичних та 
корекційних програм, з метою розвитку необхідних рис і здібностей, що ви-
значають успішність професійного навчання та становлення майбутніх пе-
дагогів.
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5.3. Психологічний супровід студентів педагогічних 
спеціальностей у процесі професійно-особистісного 
становлення

Теоретичною основою психологічного супроводу професійно-особи-
стісного становлення є гуманістичний підхід та розвинутий на його ґрун-
ті особистісно-орієнтований підхід, що розуміють розвиток як можливість 
особистості до вільного вибору шляхів професійного самовизначення та 
професійного становлення. Це означає, що максимальне самовиявлення 
у професійному плані можливе за умови звернення особистості до своїх ін-
дивідуальних особливостей. А для цього вона має пізнати себе та прагнути 
до самоактуалізації, вміти приймати рішення, здійснювати вільний вибір, 
бути відповідальним за свої дії. Для досягнення всього цього необхідно ор-
ганізувати психологічний супровід професійного навчання студентів — май-
бутніх педагогів на різних етапах навчання у ВНЗ. Така необхідність також 
обумовлена і низкою інших проблем: відсутність діалогу між викладачами і 
студентами; недостатнє використання активних методів навчання; неоптима-
льні умови подальшого професійного самовизначення студентів.

Яке ж сучасне розуміння психологічного супроводу? Концепція психоло-
гічного супроводу як нова освітня технологія розроблена О. В. Кaзаковою. 
І відповідно до неї супровід розглядається як системний комплексний метод 
психологічної (психолого-педагогічної, соціально-психологічної) підтрим-
ки і допомоги, що забезпечує створення умов для прийняття та реалізації 
суб’єктом розвитку оптимальних рішень у різноманітних ситуаціях життє-
вого вибору [34].

А. Г. Маклаков дає таке визначення психологічного супроводу: це ком-
плекс заходів соціально-психологічного вивчення та поглибленого психо-
фізіологічного обстеження осіб, а також корекції їх функціонального стану 
в процесі навчання з метою підвищення ефективності учбової та професійної 
діяльності з урахуванням психофізіологічних якостей та особистісних влас-
тивостей [60].

Також ідея психологічного супроводу знайшла своє відображення і в пра-
цях М. Р. Битянової, І. В. Дубровиної, В. Г. Казанської, Т. Б. Карась, Л. М. Ши-
пициної та ін.

Ґрунтовно ця проблема висвітлена також і Е. Ф. Зеєром, зокрема він за-
значає, що психологічний супровід — це цілісний процес вивчення, форму-
вання, розвитку і корекції професійного становлення особистості [25]. Він 
вказує, що мета психологічного супроводу полягає у повноцінній реалізації 
професійно-психологічного потенціалу особистості й задоволення потреб 
суб’єкта діяльності. Е. Ф. Зеєр сформулював основні концептуальні положен-
ня психологічного супроводу професійного становлення особистості:

1. Наявність таких соціально-економічних умов, щоб особистість мала 
можливість здійснити себе у професійному житті.
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2. Необхідність для повноцінного професійного становлення соціаль-
но-психологічного забезпечення, допомоги і підтримки з боку суспі-
льства.

3. Визнання права особистості на самостійний вибір способів реалізації 
своїх соціально-професійних функцій.

4. Прийняття особистістю всієї відповідальності за якість свого профе-
сійного становлення і реалізацію свого професійно-психологічного 
потенціалу.

5. Гармонізація внутрішнього психічного розвитку особистості та зовні-
шніх умов соціально-професійного життя [26].

Виходячи із зазначеного вище, основні принци психологічного супроводу 
такі:

опора на внутрішні сили особистості, на її потребу у самореалізації;
пріоритет інтересів того, кого супроводжують;
принцип попередження;
принцип систематичності;
принцип взаємодії;
неперервність супроводу;
самостійність суб’єкта у прийнятті рішень;
відповідальність суб’єкта, якому надається підтримка, за прийняте 
рішення.

Основні напрями здійснення психологічного супроводу:
навчання усвідомленому вибору;
створення розвивального середовища;
зміцнення внутрішнього Я особистості.

Е. Ф. Зеєр указує на такі функції психологічного супроводу:
інформаційно-аналітичний супровід окремих етапів професійного 
становлення (вибір професії, початковий етап профадаптації, профе-
сіоналізації тощо);
проектування та самопроектування окремих етапів професійного ста-
новлення;
психологічно компетентне надання підтримки і допомоги особистості 
у подоланні труднощів професійного становлення;
професійна реабілітація особистості у випадках тривалої перерви 
у професійній діяльності;
забезпечення соціально-професійного самозбереження;
профілактика розвитку професійних деформацій, надання допомоги 
у подоланні криз та стагнації;
корекція соціально-професійного і психологічного профілю особис-
тості [26].

Сучасна практична психологія виокремлює декілька основних стратегій 
надання психологічної допомоги людині. Та або інша з них використовується 
в залежності від особливостей ситуації та її динаміки. Усвідомлений вибір 
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стратегії та здатність її міняти є критерієм професійної компетенції практи-
чного психолога.

Нижче наводимо перелік основних стратегій психологічної допомоги, ма-
ючи при цьому на увазі умовність кордонів між ними.

1. Консультування — допомога людині в її самодопомозі, тобто дослі-
дження та прояснення проблем і конфліктів клієнта, пошук альтернативних 
шляхів опанування ситуацією клієнтом.

2. Навчання — допомога психолога у набутті необхідних в конкретній си-
туації навичок та вмінь, які допоможуть клієнту опанувати ситуацію, а отже, 
діяти більш ефективно.

3. Інформування — надання клієнту інформації, якої він потребує для са-
мостійного опанування ситуацією. При цьому психолог пояснює клієнту сут-
ність його проблеми, причини її виникнення і можливі шляхи вирішення.

4. Порада — висловлення психологом своєї точки зору щодо бачення си-
туації клієнта.

5. Пряма дія — конкретні дії психолога з метою надання допомоги клі-
єнтові у випадку існування прямої загрози фізичному або психологічному 
здоров’ю людей, наприклад, втручання у кризових ситуаціях.

6. Системні зміни — вплив на систему, що спричинила виникнення ускла-
днень у житті людини.

Основні види психологічної роботи: діагностика, корекція, просвіта, про-
філактика, консультація.

Практичний психолог у системі психологічного супроводу учбово-про-
фесійної діяльності студентів виконує такі функції: консультативну — до-
помога студентам у вирішенні їхніх повсякденних утруднень, в досягненні 
ними цілей особистісно-професійного розвитку; діагностичну — виявлення 
індивідуально-психологічних особливостей студента з метою постановки ді-
агнозу, а також вирішення питання, чи зможе студент самостійно вирішити 
проблему; корегувальну — усунення причин виникнення внутрішніх проблем 
особистості у відповідності до вікових норм психічного розвитку.

В умовах модернізації освіти стратегія і тактика психологічного супрово-
ду спрямована на створення професійно-освітнього середовища, що розвивє 
професійно важливі якості.

На сьогодні психологічний супровід студентів у процесі навчання у ВНЗ 
має вже технологічну основу. В освітньому процесі використовуються такі 
технології, як: технології створення діяльнісного простору; технології про-
дуктивної взаємодії; технології самореалізації; технології особистісної успі-
шності; технології творчого розвитку тощо. Зазначені технології психологі-
чного супроводу орієнтують викладачів і студентів на позитивний результат 
діяльності, на отримання реального освітнього продукту.

Оскільки наше дослідження обмежується початковим етапом професій-
ного навчання, то психолого-педагогічний супровід розвитку психологічної 
готовності особистості до професійного навчання у педагогічному універ-
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ситеті відбувається в контексті адаптації першокурсників до нових умов 
навчання і життєдіяльності. Отже, основні завдання психолого-педагогічної 
та соціально-психологічної роботи такі: оптимізація умов професійного на-
вчання; засвоєння студентами форм і методів навчальної роботи, характер-
них для ВНЗ; розвиток навичок самоорганізації та самоконтролю; розвиток і 
зміцнення мотивації учбово-професійної діяльності; формування й розвиток 
здатності до сприйняття професійної складової навчального матеріалу; роз-
виток загальних здібностей студентів як передумови розвитку професійних 
здібностей; розвиток аутопсихологічної компетентності; у разі необхідності, 
профконсультування студентів з метою зміцнення їхнього професійного ви-
бору, розвитку професійної самосвідомості.

У цілому цей етап передбачає роботу з ознайомлення студентів з організа-
цією навчального процесу, з освітніми вимогами; з прийняттям професійних 
норм і правил поведінки; розвитку культури толерантної взаємодії; створен-
ня умов для самопізнання, осмислення свого образу Я; визначення професій-
них перспектив; прийняття студентами відповідальності за свій професійний 
вибір, своє професійне становлення та подальшу професійну діяльність.

У даний період доцільно використовувати такі форми роботи: лекції й се-
мінарські заняття під час вивчення студентами курсу «Введення у професію 
педагога», «Основи самоорганізації навчальної діяльності»; групові та інди-
відуальні бесіди зі студентами; зустрічі з викладачами; психодіагностичне 
дослідження з виявлення особливостей розвитку психологічної готовності 
студентів-першокурсників до професійного навчання за педагогічним фахом; 
налагодження зворотного письмового зв’язку зі студентами; консультування, 
групові освітньо-інформаційні та тренінгові заняття, що спрямовані на фор-
мування навичок навчання, самоосвіти, на розвиток пізнавальних здібностей 
студентів та навичок спілкування. Студенти охоче включаються у підготов-
ку і проведення практикумів, «круглих столів», дискусій, ділових ігор. Саме 
за таких форм роботи вони отримують можливість задовольнити свої потре-
би у самоактуалізації, соціально-професійній значущості.

Вся ця робота з супроводу, окрім обов’язкових занять, має проводитися 
у позанавчальний час за згодою студентів.

5.4. Профконсультування як форма психологічного 
супроводу студентів педагогічних університетів

Далі ми вважаємо за необхідне зупинитися більш детально на такій формі 
психологічного супроводу як індивідуальне і групове профконсультування. 
Слід підкреслити недооцінювання цієї форми роботи у ВНЗ. Проте особ-
ливості професійного самовизначення студентів педагогічних університе-
тів, а отже і особливості їхньої психологічної готовності до професійного 
навчання за педагогічним фахом свідчать про нагальну потребу студентів 
у профконсультуванні.
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Профконсультування спрямоване на допомогу особистості у вирішен-
ні проблем професійного самовизначення, професійного становлення і по-
долання труднощів професійного життя, розвитку особистості у професії, 
планування професійної кар’єри. У консультуванні студентів першого курсу 
психолог-профконсультант працює з таким колом питань:

насамперед студент визначає відповідність своїх індивідуально-пси-
хологічних особливостей обраній професії. Проте зазвичай студенти 
мають недостатньо знань про свою майбутню професію та про самих 
себе, часто не усвідомлюють, наскільки є адекватним зроблений про-
фесійний вибір їхній індивідуальності. У цьому питанні вони потре-
бують допомоги з боку профконсультанта. Разом з психологом пер-
шокурсники працюють над розвитком своєї Я-концепції, долають свої 
ірраціональні уявлення щодо себе, свого професійного вибору. Отже, 
студенти оволодівають засобами пізнання себе та майбутньої профе-
сії, підвищення своєї самооцінки, впевненості у собі, розвитку своїх 
здібностей та соціальних навичок;
важливим є визначення особистісного ставлення студента до праці, 
значення в його житті професійної діяльності, виявлення життєвих та 
професійних уявлень і спрямувань;
саме в умовах профконсультування доцільно визначати психологіч-
ну готовність першокурсників до професійного становлення в умовах 
ВНЗ, а отже, вивчати ступінь розвитку індивідуально-особистісних 
якостей важливих у контексті професійно-особистісного становлення 
в обраній педагогічній спеціальності;
актуальними питаннями є організація навчання першокурсників 
в умовах ВНЗ, засвоєння студентами форм і методів навчальної робо-
ти, характерних для ВНЗ; розвиток навичок самоорганізації й самокон-
тролю; підвищення працездатності студента;
має велике значення і поступове формування в особистості студента 
внутрішньої готовності до свідомого й усвідомленого планування, ко-
регування та реалізації своїх професійних планів і перспектив.

Добре відомою і широко застосовуваною є технологія профконсультати-
вної роботи зі старшокласниками, яку розробив Є. О. Клімов [37]. Її можна 
використовувати у відповідних ситуаціях та в роботі з першокурсниками. За-
значимо її основні етапи.

1. Виявлення професійних намірів особистості.
2. З’ясування повноти уявлень особистості про майбутню професію, її 

вимог до людини.
3. Дослідження інтересів, схильностей, здібностей, умінь особистості.
4. Встановлення ступеня відповідності інтересів, професійних намірів 

особистості, її здібностей вимогам майбутньої професії.
5. Виявлення рівня розвитку індивідуально-особистісних властивостей, 

важливих в обраній сфері діяльності.

–

–

–

–

–
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6. Надання рекомендацій особистості щодо вибору сфери діяльності / 
професії.

Визначити, наскільки раціональним є вибір професії можна за такими крите-
ріями (за Є. О. Клімовим): особистість має достатньо повне уявлення про свою 
майбутню професію, знає її особливості, поділяє її цінності; мотиви та інтереси 
узгоджуються зі здібностями і знаннями оптанта; особистість має адекватну са-
мооцінку своїх умінь і навичок, що є важливими в обраній професії.

Для проведення профконсультацій в арсеналі у психолога мають бути 
різноманітні методики і тести, а також професіограми спеціальностей, які 
представлені у даному ВНЗ.

За своєю формою профконсультування може бути індивідуальним і гру-
повим.

У свою чергу розрізняють первинну профконсультацію та поглиблену.
У відповідності до концептуальних підходів щодо надання профконсуль-

тативної допомоги особистості у її професійному самовизначенні і, насампе-
ред, у виборі професії визначаються такі типи профконсультації.

Діагностична профконсультація. Тривалий час у практиці профконсуль-
тації домінуючим був так званий діагностичний підхід, відповідно до якого 
вибір професії розглядався як пошук відповідності між вимогами професії та 
індивідуальністю. Він спирається на теорію Ф. Парсонса, згідно з якою кож-
ний індивід має унікальні властивості. Можливість бути професійно успіш-
ним має той індивід, властивості якого співпадають з вимогами професії. Це 
основне положення і визначає структуру профконсультації, яка складається 
з трьох етапів:

1) вивчення психічних та особистісних особливостей людини;
2) вивчення вимог професії до людини;
3) пошук відповідностей між особливостями людини та вимогами про-

фесії.
Така схема профконсультації набула широкої розповсюдженості й попу-

лярності завдяки своїй простоті та логіці, і навіть у наш час багато профкон-
сультантів використовує її в своїй практиці.

Недоліки діагностичного підходу:
1. Психологічні можливості людини не можна оцінювати тільки з точки 

зору однієї або декількох професій, оскільки в її природі закладено 
величезний потенціал можливостей.

2. Індивідуальність розглядається як щось назавжди задане, незмінне. 
У своїх рекомендаціях профконсультант спирається тільки на вияв-
лений на момент обстеження рівень деяких важливих для майбутньої 
професії здібностей.

3. Ігнорується активність людини у виборі професії. Вирішальними є 
тільки результати діагностичного обстеження, на яких ґрунтуються 
рекомендації стосовно вибору професії. Інтереси та бажання особи-
стості до уваги не беруться, їй нав’язуються готові рішення.
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Виховна профконсультація. Сутність виховної концепції профконсультації 
полягає у тому, що кожну людину можна навчити будь-якій професії, необхідно 
тільки підібрати відповідні методи професійного навчання. Отже, мета проф-
консультації у контексті виховного підходу — вивчення індивідуальних особли-
востей людини з метою надання рекомендації щодо створення необхідних умов 
для її навчання. Великий плюс цієї концепції — це врахування можливостей 
розвитку здібностей особистості. При цьому ігноруються різні індивідуальні 
особливості, а саме психофізіологічні особливості людини, що мало змінюють-
ся впродовж життя. Вони можуть сприяти набуттю одних професій та утрудню-
вати цей процес для інших професій. Добре відомим є той факт, що успішність 
набуття цілого ряду професій і продуктивність професійної діяльності визнача-
ються властивостями нервової системи, типологічними особливостями, звісно 
таке розуміння професійної придатності занадто оптимістичне.

Розглянуті вище типи профконсультації належать до директивної проф-
консультації.

Типами недирективної профконсультації є гуманістична, розвивальна та 
активізуюча профконсультація.

Гуманістична профконсультація ґрунтується на принципах гуманістичної 
психології. Універсальні цілі профконсультації, як зазначав К. Роджерс, — це 
допомога особистості стати більш вільною, вдумливою як відносно себе, так 
і інших. Кожна людина має вроджене прагнення до зростання. Чинником, 
який забезпечує досягнення цих універсальних цілей профконсультування, 
є побудова терапевтичних взаємовідносин між клієнтом і консультантом. Ця 
взаємодія орієнтована на клієнта. Вона передбачає повне його прийняття, 
а отже, забезпечує можливість вільних висловлювань особистості про свої 
проблеми, що таким чином наближає її до свідомого і самостійного прийн-
яття рішень. Цей тип профконсультації спрямований на вирішення проблем 
професійного самовизначення шляхом особистісного зростання. Звісно, що 
цей підхід до професійного консультування потребує часу.

Розвивальна профконсультація. Цей тип консультування, за словами 
М. C. Пряжникова, найважчий у своєму застосуванні. Акцент робиться 
не на виборі професії, а на підготовці до професійного самовизначення шля-
хом оцінки природних особливостей та сформованості необхідних якостей, 
властивостей особистості. Дещо по-іншому використовуються й інтерпре-
туються результати психодіагностичних методик: вони спрямовані не тільки 
на виявлення актуального стану розвитку індивідуальності, а й на виявлення 
дефіцитів розвитку тих або інших якостей, здібностей, що важливі у майбут-
ній професійній діяльності. Також вони використовуються для стимулювання 
потреб учнів у самопізнанні та саморозвитку у руслі підготовки до майбут-
ньої професії; для здійснення контролю за розвитком необхідних якостей, здіб-
ностей. Психодіагностична інформація слугує підґрунтям для розробки напря-
мів розвивальної роботи з метою підготовки особистості до майбутньої роботи 
і враховується для визначення обмежень у виборі сфер професійної діяльності.
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Активізуюча профконсультація використовує результати психодіагности-
ки для активізації особистості у вирішенні питання щодо вибору сфери про-
фесійної діяльності та способів підготовки до неї. Цей тип профконсультації 
спрямований на подолання головного недоліку існуючої практики профкон-
сультування, а саме: недостатнє врахування активності суб’єкта професійно-
го самовизначення.

Активізуюча профконсультація спирається на активність самого суб’єкта 
професійного самовизначення. Її головна мета — активізація процесу форму-
вання психологічної готовності особистості до професійного самовизначення.

Головний зміст активізуючої профконсультації — психологічна підготов-
ка особистості до визначення своєї позиції і прийняття самостійного рішення 
щодо професійного самовизначення. Профконсультаційна робота проводить-
ся в умовах співробітництва психолога й клієнта і спрямовується на усвідо-
млення особистістю, яка звернулась до профконсультанта, своєї проблеми 
самовизначення та самостійне прийняття рішення. Тиск на особистість, ди-
рективні рекомендації, нав’язування консультантом своєї думки — недопус-
тимі речі в процесі профконсультування.

Узагальнена модель структури індивідуальної розвивальної 
профконсультації

Модель розвивальної профконсультації складається з чотирьох етапів:
1) встановлення «робочого альянсу»;
2) дослідження проблеми клієнта;
3) персоналізація або дієва перебудова інтелектуальної та афективно-по-

требнісної сфери особистості клієнта;
4) планування дій щодо реалізації рішень клієнта та їхня корекція.
Головна мета першого етапу — налагодження контакту з клієнтом, встано-

влення довірливих взаємостосунків, які слугуватимуть основою подальшого 
відвертого аналізу проблеми. Це один з найважливіших етапів консультуван-
ня, проте його важливість часто недооцінюють. Консультанти намагаються 
одразу ж розпочати вирішення проблеми замість того, щоб уважно вислухати 
людину, встановити з нею контакт, емоційний зв’язок, який передбачав би 
високий ступінь довіри, щирості, взаєморозуміння, поваги. Цей етап надзви-
чайно важливий, оскільки він забезпечує не тільки можливість спілкування з 
клієнтом, а й можливість спрямовувати його у потрібному вам напряму.

На другому етапі консультант допомагає клієнту ретельно дослідити 
свою проблему, визначаючи саме ті питання, які потребують вирішення. На-
приклад, студент звертається до профконсультанта з питанням щодо напряму 
подальшого навчання у магістратурі, проте за цим питанням ховається його 
стурбованість, тривога, розгубленість. Зосередженістю на почуттях студен-
та і допомогою йому зрозуміти свій дійсний стан, його бажання, прагнення, 
консультант сприяє самопізнанню студентом самого себе.

На третьому етапі студент ще глибше досліджує свою проблему, щоб 
зрозуміти свою роль у її вирішенні. Таке усвідомлення закладає фундамент 
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конструктивних дій стосовно вирішуваної проблеми. Відбуваються певні 
зміни в особистісних смислах та поведінці особистості.

Останній, четвертий етап студент планує, що саме він має зробити, щоб 
вирішити свою проблему. На цьому етапі консультант має утримуватися від 
вказівок та порад, остаточних висновків. Хоча більшість студентів рада була б 
почути пораду або точну вказівку, що робити далі. Проте це не зробить їх зрі-
лими особистостями, які спроможні самостійно вирішувати свої проблеми.

Отже, профконсультант продовжує сприяти та спонукати студента зна-
ходити варіанти рішень його проблеми та допомагати вибрати найкращий з 
них, найоптимальніший напрям подальших його дій. Наголошуємо на тому, 
що консультант разом зі студентом досліджує можливі варіанти рішення, та 
остаточне рішення має бути за студентом.

Психолог через певний проміжок часу має обов’язково зустрітися зі сту-
дентом, щоб той розповів, що йому вдалося або не вдалося зробити у вирі-
шенні своєї проблеми. Під час цієї зустрічі студент може зрозуміти, напри-
клад, що його дії не відповідали суті його проблеми, або він не правильно 
визначив ті питання, від вирішення яких залежить подолання його проблеми. 
Як би там не було, така зустріч має бути спрямована на аналіз дій студента 
(клієнта).

Отже, психологічне консультування можна завершувати тільки тоді, коли 
особистість спроможна продуктивно переносити позитивні результати своїх 
особистісних змін у своє реальне життя і діяльність. Критеріями позитивно-
сті консультування мають бути ефективність та стійкість результатів консу-
льтування у життєдіяльності особистості.

На заключному етапі консультування психолог узагальнює те, що відбува-
лося у процесі психологічного консультування: профконсультант проговорює 
суть вирішеної проблеми та коротко повторює вироблені сумісно зі клієнтом 
(студентом) варіанти рішення проблеми.

Групова розвивальна профконсультація. Групова розвивальна профкон-
сультація (автор підходу та багатьох конкретних методик — М. С. Пряжни-
ков) передбачає застосування певних методів роботи у групі. Це імітаційні та 
карткові профорієнтаційні ігри, елементи соціально-психологічного тренін-
гу, ділові й рольові ігри, кейс-метод, різноманітні психотехнічні вправи.

Імітаційні ділові ігри моделюють професійну діяльність, створюючи тим 
самим можливість здійснити так би мовити «професійну пробу», програти 
певні соціально-професійні ролі. Це особливо важливо в юнацькому віці, 
коли життєвий досвід ще невеликий. Ділову гру необхідно завершувати об-
говоренням, яке створює умови для самоаналізу та усвідомлення свого став-
лення до професії.

Елементи соціально-психологічного тренінгу та рольові ігри підвищують 
інтерес особистості до професійного самовизначення, до свідомого вибору 
професії, створюють умови для самопізнання її можливостей і здібностей, 
мотивів та спрямованості своєї поведінки, а також одночасно удосконалити 
засоби спілкування.
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Наприкінці зазначимо, що результатом психологічного консультування є 
не стільки полегшення емоційного стану особистості (хоча і це важливо), скі-
льки прийняття особистістю відповідальності за все, що з нею відбувається; 
у зростанні її впевненості в собі, у своїх силах.

Універсальним критерієм ефективності будь-якого психологічного консу-
льтування (у тому числі і профконсультування) є поява в особистості нового 
погляду на життя, на світ, на себе, виникнення нових переживань та праг-
нень, постановка нових завдань. А найголовніше, у житті особистості з’явля-
ються нові позитивні досягнення.

Висновки до розділу V
Психологічна готовність до професійного навчання за педагогічним фа-

хом — це системне, цілісне, ієрархічне утворення, яке є складовою професій-
ного вибору педагогічної діяльності й об’єднує у собі мотиваційну, інтелекту-
альну, емоційно-вольову, особистісну готовність, професійну спрямованість, 
природні передумови розвитку професійно-важливих здібностей абітурієнта 
педагогічного навчального закладу. Психологічна готовність до професійного 
навчання за педагогічним фахом — це багатовершинне утворення, оскільки 
представлене в усіх підструктурах особистості.

Вивчення характеру утруднень у професійному навчанні першокурсників 
та особливостей компонентного складу психологічної готовності до профе-
сійного навчання за педагогічним профілем свідчить про недостатній рівень 
її розвитку у майбутніх педагогів. Психологічна готовність до навчання у пе-
дагогічному ВНЗ знижена через невисокий рівень інтелектуального розвитку, 
відсутність спрямованості на здобуття професії «вчитель», нерозвиненість 
навичок саморегуляції, низький рівень соціальної зрілості особистості май-
бутніх педагогів.

Виявлені особливості психологічної готовності можуть виступати як ос-
нова для розробки психопрофілактичних і корегувальних програм з метою 
розвитку необхідних рис та здібностей, що визначають успішність професій-
ного навчання та становлення майбутнього педагога, а саме:

організацію й активізацію самопізнання студентів шляхом діагносту-
вання їхніх індивідуально-психологічних та особистісних особливос-
тей і проведення індивідуальних та групових консультацій за резуль-
татами обстеження;
на ознайомлення студентів з деякими питаннями психології особис-
тості студента, які мають певне значення у самоорганізації навчання 
у ВНЗ;
на усвідомлення першокурсниками власних цілей отримання вищої 
педагогічної освіти, розширення спектра мотивів вибору професії 
вчителя, тобто включення у нього як цілей, що визначаються об’єк-
тивними обставинами, так і цілей, пов’язаних з самореалізацією (як 
особистісною, так і професійною);

–

–

–
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на розвиток гуманістичних цінностей;
на формування ціннісно-смислового ставлення до професії, оскільки 
внутрішнє спонукання до педагогічної діяльності виникає у відповід-
ності до життєвого смислу цієї діяльності для особистості.

Розвивальні та корегувальні програми мають бути розроблені та задіяні з 
урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов та психологічних механізмів роз-
витку психологічної готовності до діяльності, що у своїй сукупності створює 
повноцінне розвивальне освітнє середовище.

Важливими умовами розвитку психологічної готовності до професійного 
навчання є реалізація принципів гуманістичної психології: використання ме-
тодів навчання, орієнтованих та центрованих на студентові, створення суб’єк-
тної основи професійної освіти;  трансформація суб’єкт-об’єктної взаємодії 
викладачів і студентів у співробітництво двох рівноправних суб’єктів навчан-
ня;  виконання викладачами фасилітативних функцій в освітньому процесі; 
створення у ВПНЗ психологічної служби та здійснення психологічного проф-
орієнтаційного супроводу професійного навчання студентів — майбутніх пе-
дагогів.

Зазначені вище умови сприяють розвитку навичок самодетермінації, са-
морозвитку внутрішнього потенціалу студентів, а отже, оптимізації процесу 
розвитку їхньої психологічної готовності до професійного навчання педаго-
гічного спрямування. 
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Розділ VІ. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК 
ЧИННИКА САМОРОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У змісті розділу розкрито сутність протиріччя між соціалізацією та інди-
відуалізацією учня в сучасній освітній системі, запропоновано технологію акти-
візації саморозвитку учнів, що дозволяє узгодити зазначені тенденції. Висвітле-
но основні психологічні умови організації простору саморозвитку в навчальному 
закладі, визначено ключові принципи формування профорієнтаційного простору, 
показано важливу роль учителя в його формуванні та шляхи залучення останньо-
го до профорієнтаційної діяльності. Розкрито зв’язок процесів саморозвитку та 
професійного самовизначення старшокласників. Наведено результати експери-
ментального дослідження цієї проблематики. Показано значення інформаційної 
грамотності як необхідної умови ефективної життєдіяльності сучасної людини 
в умовах інформаційного перенавантаження. Психологічний контекст цього по-
няття припускає оволодіння людиною навичками ефективного (умілого, критич-
ного) мислення. Обґрунтовано необхідність формування у особистості навичок 
ефективного мислення, що є важливим продуктом діяльності освітніх систем. 
Позначено ключові моменти наявного досвіду розробки і апробації програм на-
вчання ефективному мисленню.

6.1. Психологічні чинники саморозвитку 
в навчальних умовах

Соціально-економічна та політична криза, яку переживає сьогодні укра-
їнське суспільство, актуалізувала потребу в людях, здатних до продуктивної 
самореалізації через самопізнання, самовизначення, самопобудову, тобто 
здатних до активного саморозвитку. Дуже важливим є те, щоб саморозвиток 
й особистісне становлення стали життєвими орієнтирами для самої люди-
ни — освіта створює умови розвитку і саморозвитку особистості, скорис-
татися наданими ресурсами може лише сама людина. Саме тому в сучасній 
психолого-педагогічній науці загострюється інтерес до суб’єктності людини; 
відбувається перегляд, переосмислення впливових факторів її розвитку й са-
морозвитку.

Процес навчання є вагомим чинником розвитку й саморозвитку особистос-
ті, про що зазначено в значному масиві робіт (Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, 
О. В. Запорожець, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, М. Й. Боришевський та ін.). 
Адже саме на час навчання в середній школі припадає особистісне і професій-
не самовизначення юної особистості, формуються її ціннісні орієнтації й осо-
бистісні смисли, відбувається усвідомлення молодою людиною себе в якості 
суб’єкта в різних площинах власного становлення: соціального, психологічно-
го, духовного (В. О. Татенко, С. Д. Максименко, Л. М. Куликова). Саме в цей пе-
ріод особливо важливо створити середовище, де активними суб’єктами розви-
тку виступатимуть не тільки безпосередньо учні, а й дорослі, що їх оточують: 
учителі, наставники, батьки (Б. Д. Ельконін, О. С. Газман, С. В. Кульневич).
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Зазначимо ключові моменти наявних нині протиріч освітньої системи, 
які мають вплив на досліджувану нами проблему саморозвитку учнів. Так, 
О. С. Газман, який розробив та активно пропагує на пострадянському про-
сторі ключові засади «Педагогіки свободи» [2; 3], наступним чином пояс-
нює одне з ключових протиріч сучасної освітньої системи — протиріччя 
між процесами соціалізації та індивідуалізації учнів. Освіта як одна з форм 
соціалізації, — наголошує О. С. Газман, — це засіб вбудувати підростаючу 
людину в загальний для всіх життєвий простір. У цьому смислі освіта по-
трібна для того, щоб діти засвоїли знання про оточуючий світ та засоби його 
пізнання. Виховання, продовжує автор, як частина освіти, яка соціалізує, є 
спеціально організованим процесом пред’явлення соціально-схвалюваних 
цінностей, нормативних якостей особистості та зразків поведінки. Тобто це є 
процес залучення людини до загального та належного. О. С. Газман зазначає, 
що процес соціалізації є звичним для нашої школи та добре засвоєний нею 
на противагу процесові індивідуалізації в освіті. Індивідуалізація в освіті, 
за О. С. Газманом, — це система засобів, яка сприяє усвідомленню підрос-
таючою людиною своєї відмінності від інших: своєї слабкості та своєї сили 
— фізичної, інтелектуальної, моральної, творчої. Саме така система сприяє 
духовному прозрінню учнів, їх самостійному та успішному просуванню в ди-
ференційованій освіті, обранню власного смислу життя та життєвого шляху. 
Тобто, мова йде про допомогу людині в особистісному самовизначені та са-
морусі. Забезпечити індивідуалізацію, згідно з О. С Газманом, може особли-
вий педагогічний процес — педагогічна допомога та підтримка дитини в її 
індивідуальному розвитку, в її саморозвитку.

Проілюструємо тезу про протиріччя між адаптаційним та розвивальним 
підходами в педагогічній практиці, між процесами соціалізації та індивідуа-
лізації учня. Проявлена активність може мати два напрямки, які суттєво від-
різняються один від одного: активність заради виживання, тобто адаптація та 
активність заради розвитку, тобто особистісна трансформація.

Яким шляхом піде розвиток кожного окремого індивіду — залежить як 
від усвідомленого вибору самого індивіда, так і від особливостей оточуючого 
його середовища. Оточуюче середовище є носієм культурних зразків та куль-
турного надбання всього людства, також носієм певних соціальних ціннос-
тей, загальноприйнятих зразків соціального успіху, поширених стратегій до-
сягнення цього успіху тощо. Культурне надбання всього людства скорочено 
можна назвати терміном «культура», зразки соціального успіху та стратегії 
його досягнення скорочено назвемо терміном «цивілізація». «Культура» та 
«цивілізація» — не тотожні поняття: якщо культура є ресурсом розвитку (са-
морозвитку) людини, то цивілізація скоріше несе в собі агресивну функцію 
нав’язування.

Розкриємо цей механізм докладніше. Культура є продуктом діяльності 
певної цивілізації та живильним середовищем для розвитку людини. Цивілі-
зація, в свою чергу, є продуктом діяльності людини (спільноти), організація 
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спільної діяльності для вищої її ефективності. Схематично цей взаємозв’язок 
можливо відобразити наступним чином (рис. 6.1.1).

Рис. 6.1.1. Взаємодія людини, цивілізації і культури: культура — живильне 
середовище для саморозвитку

Якщо ж відбувається заміщення понять, і людина стає «засобом» функці-
онування «цивілізації», тоді «культура» працює не як живильне середовище 
— у цьому випадку і «культура», і сама людина обслуговують «цивілізацію». 
Як наслідок, культурне середовище стає агресивним — воно поглинає свідо-
мості індивідів, «перемелює крізь м’ясорубку» найпоширеніших культурних 
зразків — соціальних стереотипів, та видає на виході колективно-неусвідом-
лені зразки — носії середньостатистичних цінностей, які обслуговують акту-
альну «цивілізацію» — домінуючу в певному суспільстві ідеологію.

Дозволити або не дозволити себе поглинути — це, в першу чергу, є вибо-
ром самого індивіда (див. рис. 6.1.2).

Рис. 6.1.2. Взаємодія людини, цивілізації і культури: культура і людина 
обслуговують цивілізацію

Як було зазначено вище, кожній людині притаманний глибинний потяг 
до розвитку (внутрішній закон, внутрішня інтенція). Напрямок цього руху, 
тобто ціль розвитку, стратегії діяльності, способи прояву активності тощо, 
обираються самим індивідом (навіть якщо самостійність цього вибору не ус-
відомлена) в залежності від: цінностей; особистісного життєвого досвіду; 
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ситуації, що склалася та її можливостей; індивідуальних відмінностей і осо-
бистісних характеристик; персональних можливостей.

У будь-якому випадку, залучення індивіда до середовища культури відбу-
вається в контексті цивілізації, тобто взаємодія з цивілізацією є необхідною 
умовою життєдіяльності та розвитку індивіда. Ця взаємодія може проявляти-
ся на таких рівнях:

1) Адаптація для підтримки життєдіяльності.
2) Адаптація + самовдосконалення для більшої ефективності діяльності.
3) Адаптація + розвиток (самовдосконалення) + трансформація (самопе-

ретворення).
В контексті теорії саморозвитку нас перш за все цікавить останній, тре-

тій рівень взаємодії індивіда та оточуючого середовища; та при цьому слід 
пам’ятати що необхідною умовою оволодіння індивідом цим рівнем актив-
ності є попереднє оволодіння ним нижчими рівнями, тобто достатня адап-
тованість та якісне функціонування. Під таким кутом зору сприяння учневі 
в напрямку підвищення його соціально-психологічній адаптації та в напрям-
ку розвитку навичок соціального функціонування (тобто розвиток соціально-
психологічних компетентностей) зрештою працює на найвищий, трансфор-
маційний, рівень саморозвитку особистості. Потрібно пам’ятати, що цього 
рівня індивід може досягнути, по-перше, на основі перших двох рівнів; по-
друге, це відбувається в певному віковому періоді — періоді соціальної та 
особистісної зрілості. Тобто такий рівень саморозвитку досягається пізніше, 
ніж у шкільному віці. Водночас саме у шкільному віці закладаються певні 
підвалини, передумови подальшого особистісного саморозвитку. 

Узгодити зазначені тенденції дозволила розроблена нами технологія ак-
тивізації саморозвитку, яка спрямована на становлення і розвиток суб’єктної 
позиції учнів не тільки в контексті навчання, але й у контексті їх загальної 
життєдіяльності та розвитку. Зазначена технологія окреслює можливі засоби: 
1) запуску механізму саморозвитку учнів; 2) активізації його дії в навчальних 
умовах; 3) створення педагогічного середовища, сприятливого для самороз-
витку всіх залучених у нього суб’єктів. В узагальненому вигляді структуру 
технології активізації саморозвитку учнів побудовано на досліджених законо-
мірностях взаємодії трьох категорій психологічних чинників саморозвитку: 
індивідуально-психологічних, психолого-педагогічних і соціально-психоло-
гічних. У залежності від категорії чинників саморозвитку технологія перед-
бачає різні форми діяльності та психолого-педагогічної взаємодії. Так, спри-
яння активізації індивідуально-психологічних чинників саморозвитку перш 
за все носить характер психологічного супроводу учнів, і включає такі форми 
роботи, як індивідуальні та групові консультації, різноманітні психологічні 
засоби інтенсифікації психічної діяльності (психологічні вправи, тренінги, 
самозвіти, тощо). Контекст психолого-педагогічних чинників саморозвитку 
передбачає формувальний характер взаємодії і базується на різних формах 
організації навчально-виховного процесу (уроки, факультативні заняття, ор-
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ганізовані форми позаурочної діяльності). Контекст соціально-психологічних 
чинників саморозвитку базується на розумінні педагогічної ситуації й навча-
льного середовища як системного утворення. Запропоновані заходи перш 
за все орієнтовані на цілеспрямоване формування організаційної культури 
навчального закладу, головною місією якої є саморозвиток особистості.

На рисунку 6.1.3 схематично відображено ключові напрямки діяльності з 
активізації саморозвитку.

Рис. 6.1.3. Шляхи активізації саморозвитку учнів у навчальних умовах
Перша виділена лінія демонструє шляхи оптимізації особистісного роз-

витку учнів. Доцільність оптимізації такої діяльності обумовлена, по-перше, 
самим визначенням саморозвитку як самокерованого процесу особистісного 
становлення. Тобто і самі учні, і дорослі, які забезпечують психолого-педа-
гогічний супровід розвитку учнів, мають відстежувати та, за необхідністю, 
корегувати перебіг особистісного розвитку для знаходження найбільш збала-
нсованої і гармонійної динаміки цього процесу.

Важливою умовою гармонійного розвитку учнів є гуманістична спрямо-
ваність організаційної культури навчального закладу. Адже саме гуманісти-
чні принципи педагогічної діяльності сприяють становленню суб’єктності 
не тільки учнів, а й всіх учасників педагогічного процесу; закладають підва-
лини для їх гармонійного особистісного розвитку і саморозвитку.

Друга лінія активізації саморозвитку учнів акцентує увагу на формуванні 
в учнів домінанти самовдосконалення, яка стимулює активне самопізнання, 
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самопроектування, самореалізацію, і свідчить про готовність особистості взя-
ти на себе відповідальність за перебіг власного розвитку. Найефективнішим 
шляхом формування такої домінанти, на нашу думку, є трансляція дорослими 
особистісних життєвих цінностей, серед яких саморозвиток й самовдоскона-
лення займають одне з перших місць.

Ціннісні орієнтації й учнів, і педагогічних працівників, у свою чергу, зна-
ходяться в активній взаємодії з ключовими позиціями сформованої у навча-
льному закладі організаційної культури — її місією, базовими цінностями, 
декларованим результатом діяльності і стратегіями досягнення цього резуль-
тату. Ефективним засобом активізації саморозвитку всіх суб’єктів педагогіч-
ної діяльності є цілеспрямоване формування організаційної культури з такою 
місією.

Наступна, третя лінія активізації саморозвитку учнів, передбачає оволо-
діння ними стратегіями самопобудови. Оволодіння цими стратегіями най-
більш ефективно відбувається в спеціально організованих умовах навчаль-
ного процесу. При цьому не обов’язково спочатку транслювати їх для учнів 
саме як «стратегії самопобудови». На нашу думку, доцільніше формування 
проектних навичок або при застосуванні у навчальній діяльності проектних 
технологій, або при введенні до навчальних планів спеціальних курсів з роз-
витку навичок роботи з інформацією, проектування подальшого професій-
ного і життєвого шляху. Щодо загальних умов навчання, то сприятливими 
для оволодіння учнями навичками проектної діяльності з подальшим засто-
суванням їх до власного розвитку є широке використання в навчальній діяль-
ності методу проектів та організація профорієнтаційної діяльності. Остання 
сприяє професійному самовизначенню учнів, і таким чином допомагає про-
ектувати подальший розвиток не абстрактно, а у зв’язку з професійним роз-
витком і становленням.

Останньою на схемі лінією активізації саморозвитку є безпосередньо 
запуск механізму саморозвитку в учнів з його подальшою підтримкою. 
За отриманими нами результатами, спонтанний, без спеціально організова-
ного психолого-педагогічного впливу, запуск механізму саморозвитку в учнів 
або відбувається дуже повільно, або зовсім не відбувається. Крім того, було 
виявлено, що зростанню відчуття самоствердження і самореалізації сприяє 
професійна (профільна) спрямованість навчального закладу. Таким чином, 
ще одним майданчиком одержання учнями позитивного досвіду самопобу-
дови може виступати позаурочна шкільна діяльність, перш за все спрямована 
на подальший професійний розвиток. Наявність таких майданчиків — спеці-
алізовані професійно спрямовані навчальні курси, трудові майстерні і гуртки 
різного спрямування, система професійних проб і трудового стажування — є 
зовнішньою умовою загальної інтенсифікації в учнів механізмів саморозвит-
ку. Впровадження технології активізації саморозвитку передбачає готовність 
учителів до організації профорієнтаційного простору.
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6.2. Профорієнтаційний простір та роль учителя 
в його формуванні

Як уже було зазначено в попередньому підрозділі, важливим є те, щоб са-
морозвиток й особистісне становлення стали життєвими орієнтирами для са-
мої людини. Тому постає питання про нерозривний зв’язок процесів само-
розвитку та життєвого й професійного самовизначення. Профорієнтаційний 
супровід професійного самовизначення сучасних школярів є відомим і не-
відомим одночасно. Відомим, оскільки ця тема постійно хвилює науковців 
та практиків психолого-педагогічної галузі: адже вибір випускником школи 
успішної професії й подальше опанування нею складає найважливіший інте-
грований результат зусиль педагогів, вихователів, шкільних психологів та ін-
ших освітян. Сучасні українські дослідники — Є. В. Єгорова, Н. І. Литвинова, 
І. П. Маноха, М. В. Папуча, Н. А. Побірченко, В. В. Рибалка, В. В. Синявський, 
Б. О. Федоришин та ін. — розуміють професійне самовизначення як діяльніс-
ний прояв свідомого суб’єкта, що здійснює життєво важливий вибір.

І все ж таки профорієнтаційний напрямок є маловідомим, оскільки ма-
лопрогнозованою і непередбачуваною є вся наша загальна життєдіяльність 
— соціальна, політична, економічна, тощо. Змінюється не лише світ професій, 
змінюється весь зміст стратегій профорієнтації, адаптації, творчої розбудови 
власної професійної ситуації кожною особистістю. Сучасним школярам, випу-
скникам навчальних закладів дуже складно зробити свій власний професійний 
вибір, оскільки і кількість можливих виборів постійно зростає, і подальші аль-
тернативи професійної діяльності є дещо розпливчастими. А тому сучасний 
старшокласник дуже потребує грамотної профорієнтаційної допомоги.

Отже, ми виходимо з гіпотези, що оскільки процеси саморозвитку й про-
фесійного самовизначення нерозривно пов’язані у старшому шкільному віці, 
застосування вчителем профорієнтаційних технологій у своїй навчально-ви-
ховній діяльності сприятиме загальній активізації простору саморозвитку. 
Зазначена гіпотеза містить наступні концептуальні ідеї.

1. Педагогіка розвитку (термін Б. Д. Ельконіна) передбачає не підтя-
гування особистості учня до певних, попередньо заданих зразків, 
а сприяння розкриттю її власного потенціалу через створення просто-
ру саморозвитку.

2. Найбільш сприятливим майданчиком самореалізації особистості є її 
професійна діяльність, тому професійне самовизначення юної особи-
стості є одночасно вибором майданчика подальшого саморозвитку.

3. Механізм саморозвитку особистості найбільш активно починає пра-
цювати у старшому шкільному віці, тому профорієнтаційна діяльність 
учителя у роботі зі старшокласниками може одночасно підсилити про-
цес їх професійного самовизначення та сприяти запуску саморозвитку.

4. Усвідомлення вчителем нових засад освіти (розвиток та самореалізація 
замість налаштовування на зразок та адаптацію) передбачає трансфор-
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мацію цілей та засобів психолого-педагогічного впливу, в тому числі че-
рез застосування нових змістів та форм профорієнтаційної діяльності.

Перевірка зазначеної гіпотези та викладених концептуальних ідей дозво-
лила створити та впровадити комплексну систему психолого-педагогічних 
заходів для активізації процесів саморозвитку у старшокласників. Така сис-
тема передбачає опрацювання основних та допоміжних напрямів психолого-
педагогічного супроводу. До основних напрямів відноситься:

Допомога у самопізнанні, самоусвідомленні та формуванні адекватної 
та позитивної «Я-концепції» молодої людини (формування готовності 
до саморозвитку).
Допомога у проектуванні життєвої самореалізації, перш за все, через 
професійне проектування (оволодіння стратегіями самопобудови).
Розвиток особистісної рефлексії та критичності мислення, оволодіння 
учнями навичками ефективного мислення (запуск механізму самороз-
витку).

Допоміжні напрями психолого-педагогічного супроводу передбачають:
Сприяння розвитку окремих якостей, притаманних особистості, що 
самоактуалізується: активність, відкритість, відповідальність, сенси-
тивність, гнучкість тощо (оптимізація особистісного розвитку).
Сприяння розвитку конкретних професійно-важливих якостей для під-
вищення ефективності майбутнього процесу професійної самореалі-
зації (зв’язок особистісного становлення з професійним розвитком).
Створення психолого-педагогічного простору взаємодії «Учень 
— Учитель», побудованого на принципах гуманістичної педагогіки 
(цілеспрямоване формування організаційної культури, спрямованої 
на саморозвиток).
Проведення системи занять для батьків з метою надання консультати-
вно-методичної допомоги з актуальних питань професійного та жит-
тєвого самовизначення старшокласників та ключових засад констру-
ктивної взаємодії батьків та дітей (розширення впливу організаційної 
культури закладу на всіх суб’єктів педагогічної діяльності).

Зазначена система, окрім роботи з учнями, також охоплює й інші струк-
турні елементи навчального середовища, тобто спрямована на активізацію 
саморозвитку педагогів та оптимізацію взаємодії учнів з їх батьками. При-
клади такої системної роботи наведені в окремих наших публікаціях [13; 14], 
а також у розроблених нами програмах занять з педагогами [10] і з батька-
ми. Щодо організації навчального процесу з метою активізації саморозвитку 
старшокласників та їх професійного самовизначення, актуальними, на нашу 
думку, є такі вектори навчання:

Для 8-9 класів — напрям розвитку критичності мислення та вміння 
працювати з інформацією;
Для 9-10 класів — профорієнтаційний напрям, що сприяє професійно-
му самовизначенню, знайомить з основами професійного планування;

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Для 10-11 класів — напрям стратегічного планування та проектування 
кар’єри, що сприяє оформленню професійного самовизначення учнів 
у вигляді індивідуального професійного плану та пропонує старшо-
класникам інструментарій побудови власної кар’єри.

Крім того, протягом всього періоду навчання в старших класах доцільним 
є індивідуальне консультування старшокласників з питань профорієнтації, 
в тому числі на базі природних задатків для більш усвідомленого формування 
Я-концепції та подальшої побудови професійного плану на її основі.

Розробка та подальше впровадження системи профорієнтаційних пси-
холого-педагогічних заходів сприятиме активізації саморозвитку всіх залу-
чених учасників педагогічного процесу: учнів, викладачів, кураторів тощо. 
Це є вагомим кроком подальшої гуманізації сучасної системи безперервної 
професійної орієнтації.

6.3. Взаємозв’язок процесів саморозвитку 
та професійного самовизначення

На нашу думку, допомогу щодо життєвого та професійного самовизна-
чення перш за все старшокласникові може надати людина, яка знаходиться 
з ним в безпосередньому повсякденному контакті — вчитель, класний кері-
вник або шкільний практичний психолог. На жаль, у більшості випадків пе-
дагоги та шкільні психологи не забезпечені належним чином тими засобами, 
методиками й інформаційними матеріалами, що необхідні для повноцінної 
профорієнтаційної діяльності. Крім того, не завжди вчителі вважають за не-
обхідне застосовувати у власній діяльності профорієнтаційний напрямок. 
Отже, узгодження завдань розвивальної педагогіки з профорієнтаційними 
завданнями дозволить під іншим кутом зору побачити форми профорієнта-
ційної діяльності в сучасній школі, й залучити профорієнтаційні процеси 
до організації психолого-педагогічного простору, сприятливого для самороз-
витку всіх залучених у нього суб’єктів. Виявленню психологічних умов такої 
діяльності було присвячене психодіагностичне дослідження, проведене нами 
протягом 2011-2012 навчального року на базі Київського ліцею № 241 «Голо-
сіївський».

Ключовим завданням проведеного дослідження було виявлення зв’язку 
саморозвитку ліцеїстів з їх професійним самовизначенням. До проведен-
ня моніторингу було залучено вибірку учнів 9-х класів ліцею кількістю 95 
осіб. Психодіагностичним інструментарієм дослідження стали: опитуваль-
ник визначення готовності старшокласників до вибору професії (розробка 
І. М. Кондакова) [6], методика виявлення готовності до саморозвитку (розро-
бка В. В. Павлова), тест конструктивного мислення (розробка Сеймура Еп-
штейна) [16], тест раціонального мислення та методика виявлення бар’єрів 
мислення (розробка Альберта Елліса) [20].

Для з’ясування узагальнюючих тенденцій дані психодіагностики було об-
роблено методами математичної статистики. Проведений факторний аналіз 

–
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дозволив виділити окремі чинники, які є найбільш впливовими щодо гото-
вності учнів до професійного вибору цієї вікової категорії. Аналіз взаємодії 
виділених факторів показав, що готовність учнів до вибору професії у кон-
тексті їх саморозвитку можна розглядати за трьома параметрами:

1) параметр ставлення до професійного вибору;
2) параметр ставлення до себе;
3) параметр ставлення до власного професійного майбутнього.
На наступній схемі (рис. 6.3.1) наочно відображено зв’язок названих па-

раметрів з виділеними факторами вибору професії.

Рис. 6.3.1. Зв’язок професійного самовизначення з характеристиками 
саморозвитку старшокласників

Схема наочно демонструє два механізми професійного вибору — нероз-
винений, «дитячий», що відображено на верхньому шарі схеми; і більш зрі-
лий, раціональний — нижній шар.

Подальший аналіз дозволив визначити, які чинники найбільш пов’язані з 
активізацією виділених факторів вибору професії.

Так званий «мораторій на дитинство», що проявляється у «відкладенні 
на потім» ситуації професійного вибору, має зворотній кореляційний зв’язок 
з навичками конструктивного та раціонального мислення. Тобто, сприяння 
розвитку учнів останніх опосередковано сприятиме їх дорослішанню та роз-
виткові через надбання старшокласниками готовності зробити власний про-
фесійний вибір.

Конструктивне мислення й раціональне мислення — це нетотожні понят-
тя. Конструктивне мислення може вміщувати елементи інтуїтивних передба-
чень. Ключова характеристика конструктивного мислення — спрямованість 
на результат [21]. Ключова характеристики раціонального мислення — за-
стосування логіки для одержання умовиводів [20]. Застосований нами надалі 
термін «ефективне мислення» є інтегральним поєднанням мислення констру-
ктивного і раціонального.

Вивчення зв’язку готовності до професійного вибору з навичками раці-
онального мислення наочно продемонструвало, що відтягування ситуації 
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професійного вибору в старшокласників щільно пов’язане з показниками 
нерішучості у разі необхідності зробити вибір, тобто неготовність взяти від-
повідальність за наслідки власного вибору. Тому допомога дорослих в цьо-
му питанні, психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення 
старшокласників, мають допомогти останнім подолати цю важливу кризу та, 
врешті-решт, зробити професійний вибір. Цікаво, що готовність учнів зро-
бити професійний вибір пов’язана не стільки з їх навичками раціонального 
мислення, скільки з їх загальною готовністю до саморозвитку (рис. 6.3.2).

Тобто для інтенсифікації процесів професійного самовизначення учнів 
слід задіяти будь-які механізми активізації їх саморозвитку. Це не обов’яз-
ково прямий профорієнтаційний вплив. Будь-яка шкільна та позашкільна 
діяльність, що сприяє саморозвитку учня, стимулює механізми його усвідо-
мленого професійного вибору. Умови навчально-виховного процесу надають 
широкі можливості для активізації саморозвитку учнів. Та, за результатами 
наших попередніх досліджень, найбільш впливовим чинником активізації 
саморозвитку є створення середовища, сприятливого для саморозвитку і уч-
нів, і вчителів. Це середовище може бути задеклароване на рівні ключових 
принципів діяльності навчального закладу. Однак реалізувати на практиці ці 
принципи в змозі безпосередні виконавці, перш за все вчителі та вихователі. 
Іншими словами, якщо вчителі навчального закладу вбачають саморозвиток 
ключовим гаслом власної діяльності — така мотивація виникає й в учнів. 
І це є дуже впливовим механізмом активізації процесів професійного само-
визначення останніх.

Рис. 6.3.2. Зв’язок спрямованості на саморозвиток та професійне 
самовизначення зі здатністю до раціонального мислення та саморозвитку
Якщо ж механізм усвідомленого професійного вибору не задіяно достат-

ньою мірою — тоді може активізуватись «дитячий», некритичний механізм 
професійного самовизначення. Він знаходиться в прямому кореляційному 
зв’язку з відмовою учнів брати відповідальність на себе, їх відстороненістю 
від себе та від проблем власного професійного вибору. Цей зв’язок наочно 
продемонстровано на рисунку 6.3.3.
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У цьому випадку корисним може виявитись раціональний підхід до про-
фесійного самовизначення. Прикладом такого раціонального підходу може 
бути проведення індивідуальних прогностичних профконсультацій, започат-
кування спеціалізованих курсів з планування кар’єри тощо.

Рис. 6.3.3. Некритичний механізм професійного вибору
Такі психолого-педагогічні заходи матимуть також профілактичний 

вплив, запобігатимуть як залежності учнів у питаннях професійного вибору, 
так і невиправданому оптимізмові їх у плануванні професійного майбутньо-
го. Зворотній зв’язок цих чинників показано на рисунку 6.3.4. Ми бачимо з 
графіків, що некритичність, «дитячість» професійного вибору не сприяє їх 
саморозвитку, а навпаки, стримує його.

Рис. 6.3.4. Некритичний механізм професійного планування і готовність 
до саморозвитку старшокласників

І, нарешті, рисунок 6.3.5 показує, що підняти в учнів довіру до себе та 
підвищити в них готовність робити професійний вибір на основі самороз-
уміння та віри в себе можна через підвищення їх самооцінки. Умови навчаль-
но-виховного процесу надають чимало можливостей формування адекватної 
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самооцінки учнів. Потрібно, щоб дорослі розуміли важливість такого психо-
логічного утворення для подальшого професійного успіху їх вихованців.

Рис. 6.3.5. Механізми формування довірчого ставлення до себе у професійному 
самовизначенні

Проведений аналіз дозволив окреслити найвпливовіші механізми фор-
мування профорієнтаційного простору навчального закладу з урахуванням 
психології саморозвитку учнів. Такими механізмами є:

Створення середовища навчального закладу, налаштованого на само-
розвиток усіх залучених до нього суб’єктів педагогічної діяльності;
Сприяння саморозвиткові через навчальну та позашкільну діяльність;
Створення окремих акцентів для формування в учнів навичок ефекти-
вного мислення;
Задіяння механізмів ефективного мислення в процесі професійного 
самовизначення через організацію прогностичного профконсульту-
вання та запровадження спеціалізованих курсів для старшокласників 
з проектування майбутньої професійної діяльності;
Використання всіх можливих засобів педагогічного впливу для форму-
вання в учнів адекватної самооцінки, усвідомлення вчителями важливо-
сті останньої для подальшого професійного успіху їх вихованців.

6.4. Психологічні аспекти розвитку інформаційної 
грамотності суб’єктів освітніх систем

Сучасний світ характеризується такою високою кількістю інформаційних 
потоків з такою ж інтенсивною динамікою їх якісної і кількісної зміни, що та 
інформація, засвоєнню і переробці якої могло бути присвячене життя декі-
лькох поколінь, у наш час може застарівати буквально за декілька років. По-
перше, це робить малопродуктивним механізм передачі корисного соціально-
го досвіду від покоління до покоління (репродуктивна педагогіка) — досвід 
попереднього покоління виявляється застарілим, неактуальним. Одночасно 
подібна інтенсифікація інформаційних процесів активізує напрацювання ко-

–

–
–

–

–
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жним новим поколінням свого власного неповторного досвіду, актуального 
саме зараз, у даних умовах.

Посилення ролі особистісної позиції людини пред’являє інші вимоги до її 
навичок і вмінь. В умовах «інформаційного буму» важливішим для людини 
стає не стільки володіння певною інформацією — доступ до неї і так відкри-
тий, скільки вміння знаходити і обробляти необхідні інформаційні дані. Та-
ким чином, відбуваються зрушення у засадах роботи з інформацією: замість 
відомого формулювання: «Той, хто володіє інформацією, володіє світом», 
правильніше було б сказати: «Той, хто володіє навичками обробки інформації 
— в змозі керувати своїм власним світом». Іншими словами, змінюються цілі 
й пріоритети всієї системи освіти: і загальноосвітньої, і професійної. Замість 
якісного наповнення учнів і студентів інформаційними масивами знань, які 
нібито забезпечать їм подальшу соціальну успішність і професійну ефектив-
ність, логічніше було б розвивати уміння, навички самостійної роботи з цією 
самою інформацією. У зв’язку з цим доцільно навести метафору з чудової 
книги Гордона Драйдена «Революція в навчанні», в якій автор спробував на-
мітити подальші тенденції всієї системи освіти, зважаючи на активне розпо-
всюдження медіа-технологій: «Розум будь-якої людини є кімнатою, заповне-
ною старими меблями. Їх треба пересунути або зовсім винести, тільки тоді 
можна буде поставити в кімнаті щось інше. Прийняти нові ідеї нескладно, 
складніше позбавитися від старих» [5, 619]. За Г. Драйденом, основними ве-
кторами оновленої освіти можуть бути:

1) установка на вміння постійно вчитися;
2) здібність до пошуку нових знань для досягнення поставленої мети;
3) розвиток навичок роботи в командах фахівців різних галузей знання;
4)  постійне творче самовдосконалення.
Таким чином, якщо використати запропоновану вище метафору — за-

вдання освітніх інститутів третього тисячоліття не стільки в забезпеченні 
всіх нас необхідними для життя «шафами, столами і стільцями», потрібними 
для облаштування простору нашої свідомості, скільки в засвоєнні навичок 
самостійного добору потрібного нам «вмісту свідомості». І в такому контекс-
ті поняття «інформаційна грамотність» виходить за рамки звичних кліше, 
згідно з якими вона сприймається синонімічно володінню інформаційними 
технологіями, мережевій грамотності, комп’ютерній грамотності, медіа гра-
мотності тощо.

Згідно з Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning (в росій-
ському перекладі) [19], дане поняття можна трактувати як здатність знаходи-
ти і використовувати інформацію, що є основою навчання впродовж усього 
життя. Інформаційна грамотність тісно пов’язана з поняттям безперервної 
освіти, не менш тісний зв’язок вона має з поняттям «критичне мислення», 
що зазначене там же: користувачі інформації повинні знати стратегії збору 
інформації і володіти навичками критичного мислення, щоб відібрати, відки-
нути, синтезувати інформацію і представити її в новій формі для вирішення 
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реальних життєвих проблем [19; 7]. Надане визначення інформаційної грамо-
тності, розроблене Американською асоціацією шкільних бібліотек, виводить 
нас за рамки виключно бібліотечної роботи, а також за рамки дискретних на-
вичок і стратегій, вживаних при використанні комплексної інформації, зібра-
ної з різних джерел, з метою розкриття змісту і вирішення проблем.

Щоб перейти у контекст психолого-педагогічних понять — зробимо спробу 
зіставити поняття «інформаційна грамотність» з окремими ключовими харак-
теристиками сконструйованого ідеального образу випускника школи в рамках 
медіа-проекту «Суспільне конструювання образу випускника російської школи 
2020» [15]. У результаті діяльності проекту були сформовані переліки якос-
тей, що найбільшою мірою розкривають ідеальний образ випускника школи, 
і проведено рейтинг важливості формування цих якостей у школярів. Так, з 
усього розмаїття бажаних для розвитку і формування в учнів якостей зупини-
мося на тих, що найбільше пов’язані з поняттям інформаційної грамотності. 
Опускаючи категорії «знання наук», «знання технологій», «трудові вміння», які 
більшою мірою можна зіставити із звичними ЗУНами (знаннями, уміннями, 
навичками), детальніше розглянемо категорії «пізнання» і «мислення».

Зазначимо, що названі в ході медіа-проекту бажані для випускника школи 
властивості і якості знаходяться в повній відповідності з виділеними Гордо-
ном Драйденом пріоритетними векторами інноваційної освіти. Організатори 
проекту під категорією «пізнання» розуміють ті якості, які необхідні випуск-
никові для самостійного мислення й пізнання навколишнього світу. Згідно з 
остаточним рейтингом, найбільш важливою в цій категорії названа здібність 
до безперервної освіти, тобто прагнення та готовність особистості до са-
морозвитку й самовдосконалення і особистісного, і професійного протягом 
усього життя. Далі в переліку якостей позначена навичка схематизації, що 
передбачає вміння створення схем, ментальних карт, діаграм, інших зручних 
візуальних способів представлення інформації. Наступними лідерами є умін-
ня переносити отримані знання в практику і вірне ставлення до власних 
помилок, де помилки розуміються як частина досвіду, невід’ємний етап пі-
знання, тому важливо робити необхідні висновки, змінювати методи, шукати 
нові шляхи й можливості, розширювати мислення.

Мислення розглядається як окрема категорія властивостей, які дозволять 
випускникові самостійно думати, критично оцінювати ситуації, оцінювати 
ризики, обґрунтовувати свою позицію, прагнути до розвитку навичок кри-
тичного мислення. За результатами конструювання й проведеного рейтингу 
бажаних якостей передуючими в переліку виявилися аналітичне, критич-
не і системне мислення. З приводу останнього — серед учасників проекту 
виникла дискусія: системне мислення або системний підхід в мисленні. Оскі-
льки всі позначені якості в більшості своїй пов’язані з поняттям «мислення» 
— розкриємо це поняття детальніше.

Навіть поверхневе ознайомлення з понятійним апаратом психології ми-
слення [17; 18] демонструє відсутність єдиного бачення, єдиного розуміння 
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і трактування позначеного психічного процесу. У якості відправного пунк-
ту зупинимося на визначенні мислення, запропонованому В. В. Петуховим 
[17, с. 5], який відзначає, що «в широкому розумінні мислення — це актив-
на пізнавальна діяльність суб’єкта, необхідна для його повноцінної орієнта-
ції в навколишньому природному і соціальному світі. При вирішенні більш 
спеціальних дослідницьких задач, при вивченні конкретних психологічних 
механізмів вищих пізнавальних процесів, мислення визначають у вузькому 
контексті — як процес вирішення задач».

Таким чином, перше, більш широке визначення мислення узгоджене з 
ідеальними якостями випускника школи, що зібрані в категорії «пізнання»; 
друге, вузьке визначення — з якостями, показаними в категорії «мислення».

Перша, найбільш укрупнена класифікація виділяє мислення організоване 
(критичне, наукове) на противагу стихійному (неефективному, буденному) 
мисленню. Зіставлення цих двох видів мислення наочно представлені на пер-
сональному сайті Євгенія Волкова [1]. Є. Н. Волков, посилаючись на роботи 
Метью Ліпмана [8], активно використовує альтернативну назву — уміле ми-
слення, яке він розуміє як використання когнітивних технік або стратегій, що 
збільшують вірогідність отримання бажаного кінцевого результату. Це визна-
чення характеризує мислення як таке, що відрізняється контрольованістю, 
обґрунтованістю і цілеспрямованістю. Саме до цього типу мислення зверта-
ються при вирішенні задач, формулюванні висновків, ймовірнісній оцінці й 
ухваленні рішень. Якщо до названого переліку особливостей мислення дода-
ти його ключову роль у досягненні поставлених завдань (досягненні ефектів) 
— ми отримаємо розгорнуту характеристику ефективного мислення. Саме це 
словосполучення ми використовуємо у нашій подальшій діяльності.

Наступна, не менш масивна за обсягом класифікація когнітивних процесів 
стосується усвідомлюваних й неусвідомлюваних форм мислення. Безумовно, 
неусвідомлювані або малоусвідомлювані процеси психічної діяльності лю-
дини є тією «підводною частиною айсбергу», яка дуже часто визначає вибір 
людиною усвідомлюваних розумових стратегій і їх зміст. Та все ж наш ін-
терес у першу чергу стосується останніх, тобто предметом вивчення є якщо 
не рефлексія самого процесу мислення, то, в усякому разі, достатньо ясне ус-
відомлення його змісту. Якщо сформулювати це метафорично, то нас цікавить 
позиція «Я розумію, про що я думаю» і, на наступному кроці, «Я усвідомлюю, 
як я це роблю», тобто основний акцент лежить на вивченні напрацьованих 
навичок виконання операцій мислення. Ці навички краще всього позначити, 
використовуючи надані в Delphi Report [7] індикатори критичного мислення. 
На думку експертів, критичне мислення включає когнітивні навички з: 1) ін-
терпретації; 2) аналізу; 3) оцінки; 4) формулювання висновків; 5) пояснення; 
6) саморегулювання. Схематичне зображення шляхів розвитку інформаційної 
грамотності у фахівців освітньої галузі представлені на рис. 6.4.1.
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Рис. 6.4.1. Шляхи розвитку інформаційної грамотності у суб’єктів освітніх 
систем

Схема показує, яким чином інформаційна грамотність безпосередньо 
пов’язана з розвитком навичок критичного (аналітичного, системного) ми-
слення. Навичка схематизації (візуальні методи представлення інформації), 
зафіксована як бажана якість для випускника школи, безпосередньо пов’яза-
на з даними видами мислення. Здатність до безперервної освіти (самоосвіти), 
так само як і здатність застосовувати отримані знання на практиці й виносити 
корисний досвід зі зроблених помилок — це вже ширша інтегрована влас-
тивість особистості. Хоч основою цієї властивості, крім ціннісно-смислових 
установок, є згадане раніше «ефективне мислення».

Таким чином, ефективне мислення є базовою навичкою інформаційної 
грамотності особистості, оскільки воно фокусує увагу на: а) важливості са-
моорганізації мислення на противагу хаотичності, неусвідомленості, нерегу-
льованості розумових процесів; б) першочергову роль самої людини в ор-
ганізації простору власного мислення; в) спрямованості процесу мислення 
на отримання результату. Тільки розуміння самою людиною важливості й 
можливості оптимізації власних розумових процесів дозволяють їй, викори-
стовуючи наведену вище метафору Гордона Драйдена, розчистити простір 
власної свідомості від старих меблів — неусвідомлюваних стереотипів, клі-
ше, некритично сприйнятих установок і життєвих програм.

Пошук шляхів донесення до широкої громадськості важливості оволо-
діння так званим ефективним мисленням став першим завданням в нашому 
проекті по підвищенню інформаційної грамотності — тільки зріла мотивація 
отримання «розумової ясності» у власній голові надає людині необхідну ене-
ргію і певний «запас міцності» для «чищення авгієвих стаєнь», утворених 
в результаті мислення буденного, хаотичного, малоефективного.

Для експериментальної апробації висунутих ідей була розроблена програ-
ма соціально-психологічного курсу для старшокласників із розвитку навичок 
критичного мислення на матеріалі життєвого і професійного самовизначен-
ня. З огляду на те, що термін «критичне мислення» отримав стійку ідентифі-
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кацію з програмами критичного мислення, відомих у вітчизняному освітньо-
му середовищі під брендом РКМЧПГ (розвиток критичного мислення через 
письмо та грамотність), акцентуємо увагу на нетотожність наших розробок 
з цим брендом.

Основна мета програми — розвиток у молодих людей усвідомленості 
в ухваленні життєво-важливих рішень завдяки освоєнню навичок критично-
го мислення. Досягти поставленої мети ми прагнемо через реалізацію насту-
пних завдань:

презентація учням базових інструментів ефективного (критичного) 
мислення;
формування в молодих людей мотивації на подальший розвиток нави-
чок ефективного мислення;
психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення стар-
шокласників;
підсилення рівня рефлексії та саморефлексії (рефлексії мислення) мо-
лодих людей в усвідомленні та вирішенні актуальних життєвих задач 
та викликів;
сприяння побудові старшокласниками індивідуальних планів-проек-
тів життєвої та професійної самореалізації;
пронесення ключової ідеї про важливість безперервного особистіс-
ного й професійного саморозвитку і самовдосконалення, ефективним 
засобом якого виступає ефективне мислення.

Програма розрахована на 32-34 академічні години, і передбачає очну та 
дистанційну, з використанням медіа-технологій, форми взаємодії. Названа 
програма увібрала в себе попередні розробки з пошуку методів розвитку 
ефективного (критичного) мислення в процесі професійного самовизначення 
молоді [9]. Основний акцент у запропонованому алгоритмі самовизначення 
припадає на активне впровадження когнітивного картування (mind-mapping) 
і користування програмами-картобудівниками для побудови схем-планів 
подальшого життєвого і професійного шляху. Також до програми увійшли 
елементи розроблених й апробованих нами раніше навчально-розвивальних 
програм підвищення інформаційної грамотності старшокласників [11; 12]. 
Навчання навичкам ефективного мислення не на абстрактному матеріалі, а на 
актуальній для старшого шкільного віку життєвій проблемі-виклику профе-
сійного самовизначення дозволяє виконати першу умову для реалізації поді-
бних програм — наявність в учасників зрілої мотивації до роботи.

Перехід до реалізації названої програми показав ряд складнощів об’єктив-
ного і суб’єктивного характеру. Об’єктивні складнощі — перш за все складно-
щі організаційного порядку: наявність / відсутність у зацікавлених навчальних 
закладів необхідної техніки й апаратури, можливість включення програми 
«Ефективного мислення» до навчального плану. До складнощів суб’єктивного 
характеру (з певної точки зору ці складнощі також можна назвати об’єктив-
ними) належить недостатня готовність самих суб’єктів педагогічної діяльно-

–

–

–

–

–

–
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сті, тобто і шкільної адміністрації, і безпосередньо вчителів до презентації 
подібного типу мислення — те, що ми вище позначили як «ефективне» або 
«уміле мислення». Цей напрям — окремий полігон дослідження, який ми та-
кож проводитимемо в міру можливостей та сил. Поки що, у форматі окремих 
ініціатив, ми розробляємо і проводимо «пілотажні» семінари, круглі столи, 
тренінги для фахівців системи освіти, де розкриваємо важливість оволодіння 
інформаційною грамотністю [13; 14] та навичками критичного, ефективного 
мислення не тільки для учнів, але й для самих учителів.

Розробка і реалізація програм підвищення інформаційної грамотності 
для вчителів, розвитку в них навичок ефективного мислення, а також адап-
тація наявного діагностичного інструментарію та розробка нового, що дозво-
лить відстежувати ефективність навчально-розвивальних програм, є пріори-
тетом в нашій подальшій науковій діяльності.

Висновки до розділу VI
Педагогіка розвитку (термін Б. Д. Ельконіна) передбачає не підтягування 

особистості учня до певних, попередньо заданих зразків, а сприяння розкрит-
тю її власного потенціалу через створення простору саморозвитку.

Механізм саморозвитку особистості найбільш активно починає працю-
вати у старшому шкільному віці, тому профорієнтаційна діяльність учителя 
може одночасно підсилити процес професійного самовизначення та сприяти 
запуску механізму саморозвитку старшокласника.

Найбільш сприятливим майданчиком самореалізації особистості є її про-
фесійна діяльність, тому професійне самовизначення юної особистості є од-
ночасно вибором майданчика подальшого саморозвитку.

Усвідомлення вчителем нових засад освіти — розвиток та самореалізація 
замість налаштовування на зразок та адаптація — передбачає трансформацію 
цілей та засобів психолого-педагогічного впливу, в тому числі через застосу-
вання нових змістів та форм профорієнтаційної діяльності.

Сучасна освітня система потребує розробки новітніх форм профорієнта-
ційної діяльності. Застосування вчителями алгоритмів ефективного (умілого, 
критичного) мислення, на противагу мисленню буденному, хаотичному, ма-
лоефективному є одним з можливих ресурсів, що сприятиме саморозвитку 
суб’єктів педагогічної діяльності і буде передумовою формування профоріє-
нтаційного простору в навчальному закладі.
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Розділ VII. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ 
ПРОФЕСІЙНОГО САМОСТАВЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ УПРОДОВЖ 
НАВЧАННЯ

Одним з найважливіших питань професійної підготовки майбутніх педаго-
гів вважається сформованість у них позитивного ставлення до себе та інших 
суб’єктів діяльності, що включені у педагогічний процес. У цьому розділі визначе-
но психологічні особливості розвитку позитивного професійного самоставлення 
майбутніх педагогів упродовж навчання; представлено методику розвитку по-
зитивного професійного самоставлення, що ґрунтується на принципах особис-
тісно-орієнтованої професійної спрямованості, етапності становлення профе-
сійного самоставлення, занурення у професійну діяльність та самоорганізацію 
корекції свого професійного самоставлення. Зазначено, що серед психологічних 
засобів розвитку професійного самоставлення більш ефективними є такі, як: 
оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм роботи студентів з 
розвитку професійного самоставлення; включення студентів у практичну діяль-
ність з самодіагностики; формування мотиваційно-ціннісного ставлення студе-
нтів до процесу професійної підготовки на основі самооцінки та експеримента-
льної оцінки провідних мотивів та динаміки їх розвитку в навчальному процесі; 
проведення діагностики професійного самоставлення; вибір оптимальних форм 
проведення занять.

7.1. Теоретичний аналіз проблеми розвитку професійного 
самоставлення майбутніх педагогів

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються у сучасному сус-
пільстві, потребують від особистості майбутнього педагога відповідального, 
активного та інноваційно-творчого ставлення до опанування майбутньою 
професією упродовж навчання. Розвиток професійного самоставлення май-
бутніх педагогів стає все більш актуальною проблемою, тому що сучасна пси-
холого-педагогічна наука намагається глибше дослідити суть самого суб’єкта 
педагогічної діяльності, зрозуміти закономірності та можливості розвитку 
професійного самоставлення особистості майбутнього педагога ще упро-
довж навчання. Адже, педагогічна діяльність висуває до сучасного вчителя 
низку вимог, оскільки зросла потреба у компетентному вчителі, який здатен 
створити педагогічну взаємодію на основі принципів гуманізму, що в свою 
чергу вимагає від педагога впевненості у власних силах та можливостях, зда-
тності до саморозвитку, самоосвіти, самореалізації, професійного та особис-
тісного зростання. У практиці сучасної педагогічної освіти спостерігаються 
тенденції переносу акценту з технологізації підготовки майбутніх педагогів 
на аспекти особистісного розвитку. Проблема професійного самоставлення 
педагогів виступає як внутрішня ресурсна база для професійного та особис-
тісного розвитку. Самоставлення визначає особливості проявів особистості, є 
основою формування позиції людини, виконує регулятивну функцію, висту-
паючи механізмом внутрішнього контролю особистості.
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Слід зазначити, що в теоретико-методологічному аспекті розробки про-
блеми професійного самоставлення майбутніх педагогів багато невизначених 
моментів. У контексті сучасних психолого-педагогічних досліджень за цією 
проблемою до сих пір немає чітко визначених або загальноприйнятих конце-
птуальних засад. Понятійний апарат використовується в рамках конкретних 
досліджень, а стійкої термінологічної бази у сфері дослідження професійно-
го самоставлення поки що не існує. Незважаючи на указану термінологічну 
аморфність, існують окремі напрями методологічного обґрунтування та те-
оретичного осмислення феномена самоставлення зарубіжними та вітчизня-
ними дослідниками. Так, природу, сутність, механізми та чинники розвитку 
самоставлення особистості розглядали У. Джеймс, К. Роджерс, Е. Фромм, 
Е. Еріксон [14; 40; 46]. У вітчизняній психології самоставлення особистості 
досліджувалося Б. Ананьєвим, Л. Божович, І. Коном, О. Леонтьєвим, С. Пан-
телеєвим, Н. Сарджвеладзе, В. Століним, які визначили цей феномен як ре-
зультат формування самооцінки, самопізнання, самосвідомості, образу-Я [2; 
7; 19; 24; 30; 42; 43]. На їхню думку, від самоставлення залежить успішність 
у навчанні та в професійній діяльності, соціальна успішність та внутрішній 
комфорт особистості.

У руслі методології особистісно-орієнтованого підходу, велика роль відво-
диться питанням саморозвитку, самопізнання, самопроектування, самокорек-
ції особистості майбутнього педагога (О. Асмолов, К. Абульханова-Славська), 
підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності (Е. Зеєр, Є. Клі-
мов, Н. Побірченко, М. Пряжніков), сучасної теорії та практики формування 
професійно-педагогічної культури вчителя (Т. Яценко, О. Онаць) [1; 3; 15; 18; 
33; 36; 48; 49]. Самоставлення у руслі концепції про особистісні смисли «Я» 
розглядали А. Асмолов, А. Петровський [3; 32]. Праці Г. Костюка містять 
теоретичні уявлення фундатора української школи психологів про процеси 
саморозвитку, в тому числі й самоставлення, з позиції зовнішньої та внутрі-
шньої детермінації [20]. Т. Титаренко визначила провідну роль і особливості 
трансформації самоставлення особистості молодої людини у контексті пси-
хологічних особливостей побудови власного життєвого світу [38].

У працях С. Рубінштейна, А. Брушлинського, Д. Богоявленської, О. Ма-
тюшкина підкрелюється, що особливості внутрішньої динаміки самосві-
домості, структура й специфіка ставлення особистості до самої себе, образ 
власного «Я» здійснюють регулюючий вплив практично на всі аспекти по-
ведінки та діяльності особистості [8; 9; 31; 41]. Думка про те, що ці складові 
відіграють важливу роль у встановленні міжособистісних відносин, в поста-
новці та досягненні цілей, у способах вирішення кризових ситуацій, у вклю-
ченості студентів у процес саморозвитку, самовиховання, висвітлена також 
у працях таких дослідників, як В. Гурін, О. Кочетов, В. Канн-Калик, Н. Ку-
зьміна, О. Мерзлякова, М. Нікандров, С. Пантєлєєв, В. Столін та ін. [13; 21; 
23; 30; 43].
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Психолого-педагогічна і соціальна сутність самоставлення, що визначена 
Н. Сарджвеладзе, В. Століним, С. Пантєлєєвим, полягає у проявах та сис-
темних взаємозв’язках когнітивних, емоційних, оціночних та поведінкових 
компонентів, складність яких пов’язана з рівнем розвитку самосвідомості 
особистості. Так, В. Столін зауважив на тому, що динаміка самоставлення 
особистості як особливої багатофакторної, психолого-соціальної, індивіду-
алізованої, відносно стійкої системи зумовлена особливостями самооцінки, 
самоповаги, самоприйняття [30; 42; 43]. Р. Бернс виокремив самоставлення 
як описову складову цілісної Я-концепції (образ «Я», уявлення про себе), що 
розглядалася ним як сукупність усіх уявлень індивіда про себе [5]. С. Пан-
тєлєєв, у своїх дослідженнях відмічає, що образ «Я» — це і самооцінка, і 
самоповага, і самоприйняття, і емоційно-ціннісне ставлення до себе й просто 
самоставлення. Самоставлення впливає на самооцінку особистості. Само-
ставлення більш широкий процес, який включає в себе самоспостереження, 
самооцінку, самоаналіз [30].

На думку більшості дослідників цієї проблеми (Г. Балл, Л. Долинська, 
М. Заброцький, В. Канн-Калик, О. Киричук, С. Максименко, Л. Мітіна, В. Ри-
балка, В. Семіченко, О. Скрипченко, Т. Яценко та інші), професійне станов-
лення особистості вимагає цілеспрямованого та планомірного формування 
професійної свідомості як того психічного утворення, що інтегрує профе-
сійні знання, структуровані в певні програми професійних дій, та знання 
людини про саму себе як про суб’єкта професійної діяльності. Професійна 
свідомість «окрім здатності до рефлексії засобів, характеризується здатністю 
суб’єкта до ціннісно-смислового самовизначення, до рефлексії способу свого 
існування» з чого випливає, що справжнім механізмом розвитку людини як 
професіонала виступає рефлексивна здатність до самовизначення. При цьо-
му виражений рефлексивний характер педагогічної діяльності виявляється: 
в процесі практичної взаємодії вчителя з учнями, коли вчитель намагається 
адекватно зрозуміти і цілеспрямовано регулювати думки, почуття та вчин-
ки учнів; у процесі проектування діяльності учнів, коли вчитель розробляє 
цілі навчання та конструктивно-методичні схеми їх досягнення з урахуван-
ням особливостей учнів і можливостей їх розвитку; в процесі самоаналізу та 
самооцінки вчителем власної діяльності й самого себе як її суб’єкта. Само-
пізнання особистості виконує провідну роль у процесі професійного станов-
лення. Активна рефлексія дає змогу зробити цей процес активним, творчим 
і особистісно значущим. Особливості внутрішньої динаміки самосвідомості, 
структура і специфіка ставлення до власного «Я» виявляють регулюючий 
вплив практично на всі аспекти поведінки людини, відіграючи кардинальну 
роль у встановленні міжособистісних стосунків, у прийнятті та досягненні 
цілей [4; 27; 39; 48; 49].

У світлі гуманістичної психології провідною є проблема «справжнього 
Я», «самості», що виражається у самовизначенні, самоспостереженні та са-
моставленні. Так, А. Маслоу стверджує, що людині притаманне споконвічне 
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та спонтанне прагнення до самоактуалізації. Розвиток особистості ним розу-
міється, як винятково внутрішній процес, що пов’язаний із прагненням акту-
алізувати в собі спадкоємні та генетичні схильності, а самоактуалізація — як 
одна з основних, найвищих людських потреб. Високий ступінь самоактуалі-
зації особистості визначає її цілі та прагнення, обумовлює рівень розвитку 
самопізнання, і вже від знання себе залежить адекватне сприйняття зовніш-
нього світу та інших людей. Недостатній ступінь самоактуалізації особисто-
сті обумовлює почуття невпевненості, ворожості зовнішнього світу, зайвої 
тривоги. Такі переживання гальмують розвиток особистості, вона втрачає 
можливість адекватно реагувати на обставини зовнішнього світу, деформу-
ється її самоставлення та занижується самооцінка. Особистість з низьким 
рівнем самоактуалізації легко підпадає під вплив більш сильного оточення, 
вона важко відстоює власні погляди, коливаючись у своїх оцінках. Це призво-
дить до залежності особистості, несамостійності, потреби в постійній під-
тримці, керованості ззовні. Особистість, що має високий рівень самоактуалі-
зації, характеризується вольовою активністю, довільністю поведінки, у своїй 
діяльності вона керується власними поглядами на життя, не шукає схвалення 
та підтримки ззовні, самодостатня та незалежна в поглядах [25]. Таким чи-
ном, у руслі концепції самоактуалізації аутосимпатія як одна з провідних вла-
стивостей самоактуалізованої особистості є вихідною для формування у неї 
адекватного ставлення до себе.

К. Роджерс відстоює тезу про загальну позитивну природу людини та її 
можливості у самоактуалізації. Людина має тенденцію рухатися до більшої 
«конгруентності», до більш реалістичного функціонування та зрілості. Кон-
груентність визначається вченим як ступінь відповідності між власними по-
чуттями, вихованням та висловлюваннями. Особистісне зростання або актуа-
лізація «Я» при цьому виражається у прагненні розвиватися професійно та як 
особистість, набувати різних компетенцій, цілісності «самості» — системи, 
що постійно знаходиться в процесі формування, та визначати погляд на себе 
— формувати уявлення особистості про себе саму [40].

Системний аналіз самоставлення передбачає його розгляд як представ-
леного одночасно на трьох рівнях буття людини: діяльності, особистості як 
суб’єкта цієї діяльності та самосвідомості як смислового ядра особистості. 
Включаючись в ту чи іншу діяльність, особистість осмислює себе як суб’єкт 
діяльності. Результатом такого осмислення є ставлення особистості до себе 
як вираження у самосвідомості особистісного смислу «Я» по відношенню 
до мотивів самореалізації. Формуючись у процесі осмислення особистістю 
себе як суб’єкта життєвих відносин, самоставлення з’являється у структурі 
особистості як смислова диспозиція. При цьому, будучи стійкою, відносно 
незалежною від актуального життєвого досвіду, воно проектується у діяль-
ність як установка, стан готовності особистості до тієї чи іншої поведінки. Як 
зазначив В. Мерлін, для того, щоб оволодіти здібністю відчувати емоційний 
стан іншої людини, точно сприймати смислові відтінки її внутрішнього сві-
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ту, здібність подивитися на обставини очима співбесідника, необхідно мати, 
перш за все, у себе позитивне самоставлення [26].

Можливість для кращого розуміння психологічної природи та сутності 
професійного самоставлення особистості надає смисловий підхід. Всебічне 
та системне розуміння категорії смисл знайшло своє відображення у дослі-
дженнях О. Леонтьєва, який у свій відомій монографії «Психологія смислу» 
описав класичні та некласичні підходи до розуміння цієї категорії [24]. Ав-
тор описує три площини існування смислу, які утворюють його «грані» та 
співвідносяться з категоріями особистості, свідомості й діяльності. Перша 
з них, що відображає онтологічний аспект смислу — це площина об’єктив-
них відносин між суб’єктом та світом. Тут об’єкти, явища та події дійсності 
мають для суб’єкта життєвий смисл і відбиваються на його життєдіяльності. 
Друга площина відображає феноменологічний аспект смислу — це образ сві-
ту в свідомості суб’єкта, одним з компонентів якого є особистісний смисл як 
форма пізнання суб’єктом його життєвих смислів, відображення їх у свідо-
мості. Третя площина містить в собі неусвідомлювані механізми внутрішньої 
регуляції життєдіяльності — смислові структури особистості. Ця площина 
являє собою діяльнісний або регуляторний аспект смислу. Функція особи-
стісного смислу як елемента системи смислової регуляції полягає у презен-
тації суб’єктові образу місця і ролі об’єктів у його життєдіяльності. Існують 
два механізми, через які реалізується вищеописана функція особистісного 
смислу: емоційна індикація та трансформація психічного образу. Таким чи-
ном, особистісний смисл об’єктів і явищ дійсності — це складова образів 
сприйняття й представлення відповідних об’єктів і явищ, що відображає їх 
життєвий смисл для суб’єкта та презентує його суб’єктові за допомогою емо-
ційного забарвлення образів і їх трансформацій [24]. Дослідження категорії 
«смисл» є актуальним й цінним для різних аспектів життєдіяльності людини, 
однак найбільшу значущість, на наш погляд, вони здобувають для професій-
ної сфери, адже одним з ключових критеріїв процесу професійного стано-
влення майбутнього є наявність у нього особистісного смислу професійної 
діяльності. Особистісний смисл, що постає регулятором діяльності, виступає 
безпосередньою внутрішньою спонукальною силою активності суб’єкта, є 
вагомою умовою успішного здійснення професійної діяльності.

Теоретичне та методологічне обґрунтування проблеми визначення само-
ставлення як мотиваційного показника професійної ідентифікації особистості 
здійснено Ж. Вірною [11, с. 28-38] Дослідниця розкрила зміст самоставлен-
ня як імперативного модусу професійної ідентифікації, підкреслюючи, що 
самоставлення в інтегративних характеристиках є детермінувальним моти-
ваційним фактором професійної ідентифікації, що виражається в комплексі 
психолого-комунікативних властивостей особистості педагога. Виступаючи 
складним інтеграційним феноменом, професійна ідентичність об’єднує уяв-
лення людини про своє місце у професійній групі й, відповідно, в суспільстві, 
ставлення до своєї професійної належності. Зміст професійної ідентичності 
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зумовлюють різноманітні соціальні, соціально-психологічні й особистісні 
чинники (особливості соціального середовища, в якому відбувається профе-
сійна діяльність, характер взаємодії та спілкування у професійній групі; роль 
еталонів професійних ситуацій та ставлення до різних професій; особливості 
професійної поведінки; перспективи самовираження, самореалізації та про-
фесійного зростання). Професійна ідентичність є продуктом тривалого осо-
бистісного і професійного розвитку, що виникає за умови досягнення суб’єк-
том достатньо високого рівня професійної майстерності. Упорядкування 
образу професіонала здійснюється під час професійного самопізнання. Тут 
важливим є розвиток особистості у професії, засвоєння відповідних стерео-
типів поведінки та гнучкість поведінки в непередбачуваних ситуаціях. Інак-
ше існує ризик залишитися на рівні виконання вузького набору професійних 
функцій та нездатність їх трансформувати в мінливих ситуаціях. Професійна 
ідентичність як один із провідних критеріїв розвитку особистості професіо-
нала тісно пов’язана з професійною свідомістю. Окремі елементи самосвідо-
мості, формування Я-концепції, що включає образ Я-професіонала, залежить 
від міри узгодженості ідеального й реального образу Я та ідеального й реаль-
ного образу професії. Співвідношення Я-реального та Я-ідеального визначає 
вимоги людини до себе. Крім того, професійна ідентичність охоплює не тіль-
ки усвідомлення своєї тотожності з професійною спільнотою, але і її оцінку, 
важливість членства в ній, відчуття значущості обраної професії. Свідомі 
атрибути поведінки людини локалізовані в мотиваційній сфері. У процесі 
професійної діяльності відбувається розвиток і трансформація мотиваційної 
структури суб’єкта діяльності [11, с. 29-30].

Відповідно до цього Ж. Вірна виокремила концептуальні засади дослі-
дження самоставлення як імперативного модусу професійної ідентифікації 
особистості педагога:

особистість професіонала є центральною ланкою процесу професій-
ного самовизначення, важливу роль у якому відіграє процес усвідо-
млення людиною себе суб’єктом професійної діяльності. Професійне 
становлення людини як момент розвитку її життєвого шляху, окрім 
ознайомлення з вимогами, які перед нею ставить суспільство та про-
фесія, включає і момент оцінювання власних можливостей та форму-
вання відповідних якостей, що допоможуть ідентифікувати себе як 
професіонала;
професійне самовизначення як усвідомлення людиною не тільки рівня 
розвитку своїх професійних здібностей та структури професійних ін-
тересів і мотивів, а й як усвідомлення відповідності тим вимогам, які 
ставить перед нею діяльність, дає підставу стверджувати, що пережи-
вання цієї відповідності можна трактувати як почуття задоволеності 
обраною професією. Задоволеність професією як соціально-психоло-
гічне відношення виражає рівень співвідношення людиною своїх ак-
туальних і потенційних можливостей, її актуального рівня розвитку 

–
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з вимогами професійного середовища. Це своєрідний критеріальний 
показник професійної соціалізації особистості;
межа професійних й особистісних якостей професіонала об’єднує їх 
та робить взаємозалежними. Такий професійно-особистісний ком-
плекс якостей є критерієм професійної придатності.

Основні результати дослідження, отримані Ж. Вірною, дозволили їй сфо-
рмулювати низку висновків, що є провідними теоретичними постулатами 
для розробки і здійснення подальших досліджень з проблем професійного 
самоставлення особистості:

позитивна форма професійної ідентифікації за психологічними пара-
метрами характеризується комплексними показниками невротичності, 
депресивності, сором’язливості, а також достатньо вираженою кому-
нікабельністю у зв’язку з урівноваженістю;
зміст самоставлення досліджуваних можна охарактеризувати як та-
кий, що емоційно й змістовно об’єднує віру в свої сили, здібності, 
енергію, самостійність; інтерес до самих себе сприяє формуванню 
впевненості у своїй цікавості для інших; їх очікування ставлення від 
інших характеризується установками симпатії та доброзичливості, але 
це не заважає їм вважати себе унікальними й несхожими на інших;
негативна форма професійної ідентифікації за психологічними показ-
никами характеризується невротичністю, яка проявляється в комплек-
сі зі спонтанною агресивністю, депресивністю та дратівливістю, що є 
ознакою прагнення домінування над іншими; показники самоставлен-
ня демонструють зв’язок лише з факторами внутрішньої готовності 
особистості до конкретних дій, сповнених самовпевненості та само-
розуміння. Результативною ознакою отриманих даних є складання 
проекту теоретико-практичного вивчення самоставлення в мотивацій-
ній сфері особистості, де функцію активного саморозвитку фахівця 
трактують через переживання стану емоційної готовності особистості 
до самозміни. Це готовність до переживання нових, найрізноманітні-
ших емоцій. У стані емоційної готовності саме й проявляється став-
лення особистості до власних психічних явищ. Виникнення та форму-
вання стану емоційної готовності до самозміни як прояву емоційного 
самопізнання (як і будь-якого іншого психічного стану) опосередкову-
ється властивостями особистості, котрі розкриваються в її індивідуа-
льності. Таке самостворення реалізується в тенденціях: 1) надання пе-
реваги певним переживанням за принципом привласнення чи свободи 
переживань («я не можу звільнитися від тих чи інших переживань» 
або «я вільний в цьому привласненні переживань»); 2) у тенденції від-
дачі переживань за принципом згасання, пустоти чи почергової напо-
вненості переживаннями (віддати, щоб звільнити комірки емоційного 
простору для нових переживань); 3) у тенденції вчасності переживань 
за принципом вчасності − позачасовості, оскільки не бувають невча-
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сними і позитивні, і негативні переживання, їм завжди є визначеність 
та місце, до них особистість готова, проте не очікує їх спеціально. 
Названі тенденції емоційної самозміни розкривають представленість 
переживань в емоційному просторі особистості як надання переваги 
певним модальностям і знаку (1-ша тенденція), їх психофізіологічну 
ціну як міру згасання та наповненості (2-га тенденція) й особливості 
позачасовості виникнення переживань як прояву стану емоційної го-
товності до самозміни, стану, необмеженого в часі (3-тя тенденція). 
Виокремлені аспекти емоційного самопізнання − зовнішній, ситуатив-
ний та внутрішній, динамічний; особливості прояву індивідуальності 
в емоційному самопізнанні й наявність констатувальної та самостве-
рджувальної тенденцій у процесі емоційного самопізнання − не лише 
дають змогу розкрити зміст цього процесу, явища, а й указують на його 
функціональне призначення. Якщо ми трактуємо зміст емоційного 
самопізнання як розкриття переживань, вияв емоційного простору, 
емоцій та почуттів особистості, то функція емоційного самопізнан-
ня полягає не лише у виявленні актуальних емоцій та почуттів, а й 
у пробудженні нових переживань, нових емоцій і почуттів, формуючи 
стан емоційної готовності до самозміни, розширюючи власний емо-
ційний простір, самостворюючи його. Це своєрідний шлях самодопо-
моги, шлях розкриття резервів особистості через здійснення обміну 
емоцій та почуттів у власному емоційному просторі особистості. Що 
ж до професійної діяльності педагога, то її ефективна структура не-
можлива без такого важливого складника, як професійна рефлексія. 
В успішного педагога цей процес відбувається перманентно, досяга-
ючи різного рівня глибини, залежно від індивідуально-особистісних 
характеристик, особистісної зрілості, досвіду практичної роботи, за-
гальної культури, професійної ерудиції [11, с. 36-38].

Розглянуті аспекти досліджень з проблеми професійного самоставлення 
особистості не є вичерпними, а лише порушують коло проблемних питань 
вивчення смислів, цілей, потреб, мотивів як чинників розвитку ставлення 
особистості до самої себе як професіонала. В цьому контексті актуальним 
і своєчасним, з огляду накопиченого психологією досвіду дослідження вка-
заного феномену, є вивчення особливостей його становлення і трансформа-
ції у майбутніх педагогів в процесі їх професійної підготовки. Адже, попри 
значні теоретичні та практичні здобутки психологічної й педагогічної наук 
у розробці психологічних засад самоставлення особистості, невирішеною 
залишається проблема його розвитку в студентів вищих педагогічних навча-
льних закладів на етапі їх професійної підготовки. Вивчення психологічних 
особливостей особистості, розробка оптимальних впливів на формування по-
зитивного професійного самоставлення упродовж навчання та впровадження 
набутого практичного досвіду у практику діяльності вищих педагогічних на-
вчальних закладів забезпечить уникнення багатьох проблем.
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7.2. Психологічна структура професійного самоставлення 
майбутнього педагога

Досвід загального самоставлення є необхідною передумовою професій-
ного становлення, яке передбачає свідому роботу з розвитку професійно зна-
чущих якостей, формування педагогічних умінь та здібностей. У такому кон-
тексті розвиток професійного самоставлення майбутніх педагогів вимагає 
систематичної й цілеспрямованої діяльності особистості, що зорієнтована 
на формування її ставлення до власної особистості на підґрунті позитивних 
якостей і подоланні негативних явищ у процесі навчання у ВПНЗ.

Оскільки самоставлення особистості починає формуватися у дитинстві та 
підлітковому віці, коли дитина починає усвідомлювати себе як особистість, 
розуміти норми і вимоги, що до неї висуваються, власні здібності та нама-
гається правильно оцінювати свої можливості, то необхідною умовою адек-
ватного ставлення людини до самої себе є самопізнання й самоусвідомлення 
— усвідомлення особистістю себе як суб’єкта діяльності, що займає активну 
позицію щодо власного майбутнього. Самоставлення нерозривно пов’язане 
зі здатністю особистості до самоаналізу і самооцінювання, з умінням конт-
ролювати свою навчальну діяльність, ставити перед собою цілі щодо профе-
сійного самовдосконалення.

У психологічній структурі професійного самоставлення особистості виок-
ремлюється такі функціонально взаємопов’язані складові, як пізнавальна (само-
пізнання) — дослідження, пізнання самого себе; дієво-вольова (самодіяльність) 
— діяльність, спрямована на саморозвиток; емоційно-оцінювальна (саморегу-
лювання та самооцінка) — уміння керувати процесом саморозвитку та набуття 
знань, умінь і навичків, самооцінювання результатів цього (рис. 7.2.1).

Професійне 
самоставлення 

майбутнього 
педагога

Компоненти 
професійного 

самоставлення 
майбутнього 

педагога

Етапи професійного 
самоставлення:

І – теоретико пізнавальний (ознайомчий);
ІІ – практико-оцінювальний;

ІІІ – свідоме професійне самовдосконалення.

Механізми професійного 
самоставлення:

інтеріоризація;
саморефлексія;

візуалізація;
механізм мотивації саморозвитку.

Фактори формування професійного самоставлення:

Зовнішні:
вплив середовища;

взаємовідносини у колективі;
соціальний статус.

Внутрішні:
загальна самооцінка;

здатність до саморефлексії;
готовність до самовдосконалення.

Емоційно-оцінювальний 
компонент:

адекватна особистісна самооцінка;
завищена самооцінка;
занижена самооцінка.

Мотиваційно-ціннісний 
компонент:

внутрішньомотиваційні фактори;
зовнішньомотиваційні фактори;

мотивація відсутня;
інструментальні цінності.

Когнітивний компонент:
самосвідомість;
саморефлексія;

самосприйняття;
професійна самооцінка;
образ професійного Я.

Малюнок 7.2.1. Психологічна структура професійного самоставлення 
майбутнього педагога
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Таким чином, в основі розвитку професійного самоставлення особисто-
сті полягають когнітивний, мотиваційно-ціннісний та емоційно-оцінюваль-
ний компоненти.

Когнітивний компонент професійного самоставлення утворюється з на-
ступних процесів, а саме: самосприйняття, що забезпечує повну картину 
уявлень особистості про самого себе, про власний розвиток (В. Столін); са-
мооцінки професійних можливостей (Н. Сарджвеладзе); формування Я-кон-
цепції особистості, моделювання психологічного автопортрету особистості 
Я-професійне (Н. Побірченко).

Мотиваційно-ціннісний компонент складається з системи ціннісних 
орієнтацій, що визначаються через поняття спрямованості особистості, що 
в свою чергу є сукупністю стійких мотивів, які обумовлюють діяльність осо-
бистості. М. Рокич виділяє два класи цінностей, а саме: термінальні (цін-
ності-цілі) — впевненість у тому, що цінністю виступає кінцева мета. На-
приклад, матеріальне забезпечене життя, активне життя (повнота відчуттів), 
цікава робота, наявність друзів, суспільне визнання тощо. Інструментальні 
(цінності-засоби) — впевненість у тому, що цінністю є певні особистісні яко-
сті або образ дій особистості. Наприклад, життєрадісність (почуття гумору), 
самоконтроль (самодисципліна, стриманість), освіченість (висока загальна 
культура), широта поглядів (уміння зрозуміти іншу точку зору), ефективність 
у справах (продуктивність, працездатність).

А. Маслоу визначає цінності як потреби. Якщо для майбутнього вчите-
ля самоактуалізація виступає цінністю, сенсом життя, стратегічною метою, 
то його професійне самоставлення буде позитивним та знаходитиметь-
ся на високому рівні, що забезпечить ефективне професійне становлення 
майбутнього педагога. У цьому випадку цінності розглядаються як життєві 
орієнтири, що визначають спосіб і характер діяльності. Система ціннісних 
орієнтацій визначає ставлення особистості до професійного навчання та 
становлення, вона виступає ядром мотивації життєвої активності й осно-
вою життєво-професійної концепції. Велике значення надається цінностям 
творчості, цінностям праці, професійного розвитку. З огляду теорії розвитку 
особистості В. Мясіщева, розвиток інструментальних цінностей можна роз-
глядати як шлях досягнення власної мети.

Емоційно-оцінювальний компонент є комплексною системою виявлен-
ня самоповаги, аутосимпатії, очікувань позитивного ставлення від інших, 
самоінтересу. Цей компонент можна охарактеризувати як такий, що емоцій-
но й змістовно об’єднує віру в свої сили, здібності, енергію, самостійність, 
самоповагу, визнання своєї унікальності, емоційних реакцій на себе, що 
зумовлюється наявністю інтересу до самих себе, своїх думок і почуттів, 
а також упевненості у своїй привабливості для інших, очікувань ставлення 
від інших, котре характеризується установками симпатії та доброзичливо-
сті. Стійке утворення емоційних оцінок особистості до самої себе демон-
струє її готовність до самостійності, контролювання власного життя, само-
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керівництва. Загалом дружелюбне ставлення до свого Я супроводжується 
довірою до себе та позитивною самооцінкою, однак постійне очікування 
антипатійного ставлення інших до себе та самозвинувачення призводять 
до загострення уваги на власних недоліках, що відображається у втраті впе-
вненості й самоприйняття.

В процесі розвитку професійного самоставлення майбутніх педагогів 
можна визначити теоретико-пізнавальний (ознайомчий), практико-оцінюва-
льний етапи та етап свідомого професійного самовдосконалення. Цілеспря-
мованість, осмисленість, стійкість професійного самоставлення як результат 
його цілеспрямованого розвитку залежать, насамперед, від:

наявності професійного ідеалу;
вольових якостей;
мотивів вибору студентом педагогічної професії;
морально-психологічного клімату в студентській групі;
стилів керівництва й спілкування професорсько-викладацького скла-
ду;
організації та постійного вдосконалення навчальної і самостійної ро-
боти студентів;
використання в роботі інноваційних технологій.

Адже, якісно новою психолого-педагогічною орієнтацією освітнього 
процесу у вищій школі, що спрямований на досягнення гарантованого ре-
зультату підготовки спеціалістів з високим рівнем професійної свідомості та 
творчого мислення, а також на підвищення їх професійної компетентності і 
особистісного зростання, є створення нових моделей навчання, що будують-
ся на інноваційних концептуальних основах.

Механізмами розвитку професійного самоставлення майбутніх педагогів 
упродовж навчання виступають такі процеси, як процес інтеріоризації, про-
цес саморефлексії, що обумовлюють та сприяють розвитку самосвідомості 
особистості. До них віднесено моделювання професійної позиції «Я-профе-
сійне», виявлення професійних взаємовідносин, діагностика професійних 
інновацій. Рівні сформованості професійного самоставлення майбутніх пе-
дагогів: високий (свідомий, творчий); середній (репродуктивний); низький 
(байдужий, відсторонений, залежний).

Розвиток професійного самоставлення залежить від зовнішніх і внутрі-
шніх факторів, що впливають на особистість майбутнього педагога упродовж 
навчання. До зовнішніх факторів професійного самоставлення відносяться 
такі, як вплив середовища, взаємовідносини у колективі, соціальний статус 
студента. Внутрішніми факторами виступають: загальна самооцінка, здат-
ність до саморефлексії, готовність до самовдосконалення.

Таким чином, визначена психологічна структура професійного самоста-
влення майбутнього педагога стала підґрунтям для розробки й проведення 
емпіричного дослідження.

–
–
–
–
–

–

–
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7.3. Емпіричне дослідження психологічних особливостей 
динаміки професійного самоставлення майбутніх 
педагогів

Провідною метою здійсненого емпіричного дослідження було відсте-
ження динаміки професійного самоставлення майбутніх педагогів упродовж 
навчання, обґрунтування та реалізація комплексу методів його розвитку. До-
слідження проводилося зі студентами 4-5 курсів Кам’янець-Подільського на-
ціонального університету імені Івана Огієнка та студентами 5 курсу Націона-
льного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Для дослідження неусвідомлюваної складової професійного самостав-
лення щодо поняття «побудова кар’єри» було використано кольоровий тест 
ставлень (ЦТС) А. М. Еткінда. Для дослідження мотивації навчання дослід-
жуваних у ВПНЗ було використано методику вивчення мотивації навчання 
в ВНЗ Т. І. Ільїної.

Отримані результати дозволяють стверджувати, що кар’єра для студентів, 
які працюють за спеціальністю, представляється, як щось вже наявне, те що 
є в них на даний момент, спосіб поведінки та невід’ємна частина життя. Вони 
відносяться до цього поняття тверезо, критично оцінюють усі можливості та 
перепони на шляху до побудови своєї кар’єри. Вони вже почали свій профе-
сійний шлях і знають, до чого йдуть. Це підтверджується також тими дани-
ми, що були отримані завдяки методиці вивчення мотивації навчання у ВНЗ, 
бо основною мотивацією для студентів, що працюють за спеціальністю, — є 
«оволодіння професією». Тобто, оволодіння безпосередньо тими знаннями, 
які необхідні їм в реалізації конкретних професійних цілей. Отримані ре-
зультати дозволяють говорити про певну байдужість студентів, які працюють 
не за спеціальністю, до самої суті поняття «побудова кар’єри». Це можна 
пояснити тим, що основною мотивацією навчання у ВНЗ, тобто основною 
ціллю усього навчального процесу, для таких студентів є «придбання знань», 
«набуття вищої освіти» тощо. Вони не розглядають кар’єру, як щось дійсно 
можливе в даній ситуації, у зв’язку з тим місцем роботи, яке в них є на да-
ний момент. Можна припустити, що працюючі не за спеціальністю студенти 
просто відкладають цю проблему на потім, бо для них актуальним на даний 
момент є не професійний розвиток та самовдосконалення, а підробіток та мо-
жливість оплачувати свої потреби. Для студентів, які не працюють, кар’єра є 
метою їхнього навчання. Вони оптимістично налаштовані, прагнуть більшо-
го, мріють дійти висот у професійному світі. Але, насправді, вони ніколи ще 
не стикалися з реальною проблемою влаштування на роботу, проходження 
багатьох етапів профвідбору. Така мотивація навчання, як «отримання дип-
лома», свідчить про їх професійну незрілість, незнання справжньої ситуації, 
яка склалася на ринку праці. Непрацюючі студенти прагнуть усього й одразу, 
не замислюючись над тим, що пройде ще багато часу, перш ніж вони досяг-
нуть хоч мізерної долі того, що запланували. Вони вважають, що посвідчен-
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ня про наявність будь-якої вищої освіти важить набагато більше, ніж самі 
знання.

Таким чином, особливості неусвідомленого аспекту професійного само-
ставлення залежать від типу мотивації особистості до навчально-професій-
ної діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі. Для отримання 
цілісного уявлення про професійне самоставлення майбутнього педагога та 
його об’єктивних характеристик вивчалися психологічні особливості профе-
сійного самоставлення в студентів, що свідомо ставляться до вибраної про-
фесії. Вирішальну роль у формуванні позитивного професійного самостав-
лення майбутніх педагогів належить самосвідомості особистості. Студенти 
першого курсу співвідносять свої особистісні якості з вимогами професії пе-
дагогічного профілю. Шляхом самопізнання та, використовуючи саморефлек-
сивні механізми, відбувається оцінка себе, як студента педагогічного закладу 
та майбутнього вчителя. На самооцінку студента впливають оцінки виклада-
чів, однокурсників та керівників практики. Для дослідження професійного 
самоставлення майбутніх педагогів на першому курсі нами було застосова-
но анкету, що вміщала чотири чотири варіанти відповіді на запитання: Чия 
оцінка впливає на ваше професійне самоставлення найбільше? — 1) власна 
самооцінка; 2) оцінка викладачів; 3) оцінка керівника практикою; 4) оцінка 
одногрупників. Студентам пропонувалося у процентному співвідношенні за-
значити, хто, на їх думку, має найбільший вплив на формування позитивного 
професійного самоставлення. Дані анкетування дозволяють проаналізувати 
роль внутрішніх та зовнішніх чинників у формуванні професійного самоста-
влення. До внутрішніх чинників професійного самоставлення ми відносимо 
самооцінку студентів. Зовнішніми чинниками виступають оцінка викладачів, 
оцінка керівника практикою, оцінка одногрупників. Зокрема, оцінка одно-
групників не може вважатися як вирішальною у формуванні професійного 
самоставлення через непрофесіоналізм одногрупників.

Дослідження динаміки професійного самоставлення майбутніх педагогів 
сприяє усвідомленню якісних змін, що відбуваються у майбутніх педагогів 
як на особистісному так і на професійному рівнях, тому цей процес заохо-
чує майбутніх педагогів до самопізнання, самоспостереження, самоаналізу 
та саморозвитку.

Водночас, на фоні виявленої стійкої ієрархії ціннісних орієнтацій в одних 
студентів, простежуються й недостатньо диференційовані або недостатньо 
стійкі ціннісні орієнтири в інших, що мають завищений рівень особистісних 
і соціальних вимог. Їх бажання досягнути успіху не узгоджене з психологіч-
ною готовністю до наполегливої та систематичної праці над удосконаленням 
досвіду, знань, умінь, навичок. Незадоволення, що виникає на фоні внутрі-
шньо-особистісного конфлікту, пояснюється зовнішніми впливами, а саме: 
упередженість викладачів, погано організований інформаційний простір, 
недостатньо комфортне середовище групи. На жаль, ці студенти уникають 
таких процесів, як аналіз результатів власної поведінки, самоконтроль, само-
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дисципліна, не використовують такі прийоми, як самозаохочення, самозвіт, 
саморефлексія.

Успішність педагогічної діяльності значною мірою залежить від уміння 
та здатності майбутнього педагога організувати свої зусилля на систематичне 
підвищення професійних компетенцій, планомірно та раціонально вибудо-
вувати свою професійну діяльність, переборювати негативні впливи під час 
самопідготовки до занять. Деякі студенти вважають, що педагогічні здібно-
сті та педагогічний талант — це щось вроджене, тому часто не приділяють 
достатньої уваги самопідготовці, залишаючись байдужими до самоосвіти та 
самовдосконалення своїх професійних умінь. А. Макаренко вважає, що запас 
потенційних сил у особистості настільки великий, що майбутній учитель має 
всі можливості довести свою підготовку до майстерності, використовуючи 
такі якості, як наполегливість, систематичність, зацікавленість, і внутрішню 
вмотивованість до вироблення такої стратегії поведінки та організації влас-
ного навчання, що приведе до опанування всіма інструментами педагогічної 
майстерності. Як зазначає видатний педагог, — «Майстром може стати кож-
ний, якщо йому допоможуть і якщо він сам працюватиме» [29].

Чи стане студент справжнім педагогом, залежить від його наполегливості 
та уміння працювати над собою, професійних установок та інтересів, потреб, 
активності та ініціатив щодо використання наукових знань і набуття відповід-
них умінь. Цілеспрямоване, свідоме й наполегливе навчання майбутніх педа-
гогів сприяє позитивній оцінці власних здобутків, формує позитивне профе-
сійне самоставлення. Праця над саморозвитком дозволяє виховувати у собі ті 
якості, які формують особистість майбутнього педагога. Німецький педагог 
А. Дістервег зазначав, що для майбутнього вчителя святим обов’язком є са-
мовдосконалення, саморозвиток. Він вважав, що педагог «лише до того часу 
здатний насправді виховувати і навчати, доки сам працює над своїм власним 
вихованням і освітою» [14]. Професійне самоставлення — свідома діяль-
ність, спрямована на вдосконалення своєї особистості відповідно до вимог 
обраної професії.

Професійне самоставлення майбутнього вчителя починається з усвідом-
лення різниці між уявленням про себе як майбутнього професіонала і своїми 
реальними можливостями. Вмотивованість сприяє роботі над собою — ро-
зуміння невідповідності Я-реального та Я-ідеального. Це можливе у тому 
разі, якщо в майбутнього вчителя є професійний ідеал та здатність до самопі-
знання. Як і будь-яка інша діяльність, професійне самоставлення має у своїй 
основі складну систему мотивів і джерел активності. Його рушійною силою 
та джерелом є потреба у саморозвитку й самовдосконаленні, особистісному 
та професійному зростанні. Ця потреба виникає з протиріччя між вимогами, 
що ставляться суспільством, і наявним рівнем професіоналізму та підтриму-
ється власними джерелами активності.

Таким чином, ефективна професійна підготовка майбутніх педагогів не-
можлива без самоосвіти, самовдосконалення, саморозвитку й самовихован-
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ня. А це потребує не лише знання форм і методів аудиторної роботи, роботи з 
книгою та іншими сучасними джерелами інформації, а й застосування вольо-
вих зусиль, розвитку певних особистісних і професійних якостей, що зумов-
люють самопізнання, самодіяльність, самооцінку й саморегуляцію в процесі 
професійного становлення.

7.4. Розвиток позитивного професійного самоставлення 
майбутніх педагогів упродовж навчання

Сформувати адекватний образ професійного «Я» можливо за допомогою 
спеціально організованих вправ, що сприятимуть систематичному, послідов-
ному та логічному самоствердженню у педагогічній професії.

Формування педагога відбувається за трьома взаємопов’язаними блока-
ми. Далі нами детально представлений кожний із блоків, що має саморефле-
ксивну та самодіагностичну складову:

І блок — когнітивний.
У першому блоці акцент робиться на такому важливому моменті, як по-

будова образу «Я-професійне». Це відбувається завдяки здатності студентів 
моделювати необхідний образ і шляхом візуалізації проектувати його у влас-
ному професійному становленні.

Побудова образу Я-професійне за допомогою методу гри. Гра — ство-
рення образу, профорієнтаційні ігри — створення образу «Я-професійне». 
Відбувається візуалізація майбутньої професії.

Саморефлексія когнітивного блоку. Запитальна діалогіка: Яким я буду пе-
дагогом? Чому я можу навчити інших? Чим я можу бути потрібним? (А. Бо-
гачков).

Самодіагностика когнітивного блоку. Використання комплекту психодіа-
гностичного інструментарію, що складається з таких методик: опитувальник 
самоставлення В. Століна (ОСО); діагностика професійної спрямованості 
Б. Басса; опитувальник «Дослідження особистісних орієнтацій» Н. Побірче-
нко; проективна методика «Психогеометрія».

ІІ блок — мотиваційний.
Розвиток та формування позитивного ставлення до професій педагогічно-

го профілю (служіння людям).
Розвиток потреби у особистісному та професійному зростанні майбутніх 

педагогів упродовж навчання.
Самодіагностика мотиваційного блоку. Використання комплекту психо-

діагностичного інструментарію, що складається з таких методик: «Мотиви 
вибору професії» (В. Семіченко); «Спрямованість на отримання знань чи оці-
нку» (Ільїн, Курдюкова); «Якорі кар’єри» Е. Шейна, визначення служіння.

ІІІ блок — емоційно-оцінювальний.
Робота спрямована на дослідження рівня самооцінки майбутнього педа-

гога та його ступеня емпатії.
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Вправи: «Кожна людина унікальна»; «Дитина — найвища цінність»; «Ве-
лика праця — розуміти іншого».

Самодіагностика емоційно-оцінювального блоку. Використання компле-
кту психодіагностичного інструментарію, що складається з таких методик: 
«Діагностика самоактуалізації особистості САМОАЛ»; «Діагностика емпа-
тійних здібностей» Бойко; «Тест самооцінки особистості» Демо-Рубінштейн; 
«Самооцінка емоційних станів» Рікс.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що за роки навчання розвиток 
особистісної рефлексії майбутніх учителів, яка, загалом, носить суперечли-
вий і конфліктний характер, відбувається в три етапи (табл. 7.3.1).

Таблиця 7.3.1
Динаміка професійного самоставлення

Етапи Критерії Показники
І етап
Теоретико-пізнава-
льний
1-й курс

1. Бажання здобувати фахо-
ві знання.
2. Пошук альтернативних 
джерел інформації.
3. Активна взаємодія з про-
фесорсько-викладацьким 
складом.

– відвідування лекцій;
– ведення конспектів;
– робота з альтернативни-
ми джерелами інформа-
ції;

– участь у круглих столах;
– написання рефератів;
– участь у диспутах.

ІІ етап
Практико-оцінюва-
льний
2-3 курс

1. Активна робота під час 
практики.
2. Використання всіх мож-
ливостей підвищити свої 
професійні уміння.
3. Адекватна професійна 
самооцінка.

– відвідування практичних 
занять;

– внесення пропозицій 
у роботу;

– прийняття себе в ролі 
вчителя;

– емоційне задоволення від 
виконуваної роботи;

– зацікавленість педагогіч-
ною справою.

ІІІ етап
Свідоме професійне 
самовдосконалення
4-5 курс

1. Вивчення пропозицій 
щодо професійного само-
вдосконалення.
2. Готовність до профе-
сійного саморозвитку та 
особистісного зростання.
3. Створення інноваційного 
простору та генерація ідей.

– впровадження у практику 
інноваційних ідей;

– критичне осмислення 
набутого досвіду;

– потреба у професійному 
саморозвитку та особис-
тісному зростанні;

– створення сприятливого 
психологічного мікроклі-
мату в колективі;

– ініціювання ідей у педа-
гогічну справу.

Розвиток особистісної рефлексії майбутнього педагога на теоретико-пі-
знавальному, практико-оцінювальному етапах та етапі свідомого професій-
ного самовдосконалення зумовлює загальну динаміку професійного само-
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ставлення за рахунок формування позитивного ставлення студента до самого 
себе як представника педагогічної професії.

Таким чином, шляхом визначення сутнісних характеристик професійного 
самоставлення та факторів їх розвитку в майбутніх педагогів нами конкрети-
зовані можливості формування у студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів об’єктивних уявлень про себе в процесі навчально-професійного 
спілкування і включення до навчально-професійної діяльності; а також мо-
жливості оцінки ними власної відповідності обраним професійним ідеалам, 
усвідомлення унікальності своїх можливостей, співвіднесення цих можливо-
стей з реальними умовами їх реалізації.

7.4.1. Використання портфоліо майбутнього вчителя 
у формуванні позитивного професійного самоставлення 

майбутніх педагогів
Проблема професійного самовизначення завжди є актуальною для молоді, 

яка переймається своїм майбутнім, будує життєві та професійні плани, широ-
ко використовує власні можливості. Сучасний стан ринку праці вимагає від 
особистості молодої людини не лише досконалих професійних знань, умінь 
та навичок, а й певних якостей особистості, які забезпечать їй успіх на виб-
раному професійному шляху. До таких якостей належать мобільність, уміння 
та бажання самовдосконалюватися, здібність до саморефлексії, спрямова-
ність на освіту впродовж життя тощо. Сучасні вимоги до особистості значно 
підвищуються, комунікабельність, нестандартне мислення, вміння прийма-
ти рішення та брати відповідальність за власні вчинки на себе — на сього-
дні є обов’язковими якостями майбутнього працівника. Ми вже звикли, що 
роботодавці з кожним роком стають вибагливішими до працівників, знання 
іноземних мов перетворилося на обов’язкову умову, вільне володіння інфор-
маційно-комунікативними технологіями вимагається майже на кожному ро-
бочому місці, навики безконфліктного спілкування та асертивної поведінки 
спрощують взаємостосунки у колективі, знімають зайву емоційну напругу та 
поліпшують психологічний мікроклімат.

З огляду на вище зазначене, виникає цілком справедливе запитання, де і 
коли набуваються певні компетенції, які дозволять бути сучасним та конку-
рентоспроможним на ринку праці? Чи варто, взагалі, висувати такі високі 
вимоги до власної особистості?

Період навчання у вищому навчальному закладі цілком достатній для ово-
лодіння ключовими життєвими та професійними компетенціями, а саме: ком-
петенцією самостійності, компетенцією партнерства, компетенцією досвіду, 
соціально-творчою компетенцією, пошуково-дослідницькою компетенцією, 
компетенцією саморозвитку і самоосвіти та особистісно-життєвою компете-
нцією. До складу компетенції самостійності належать наступні уміння: воло-
діння діяльнісним самопроектуванням, конструювання зовнішніх ресурсів, 
самореалізація індивідуального досвіду. Компетенція партнерства передба-
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чає інформативну комунікацію і взаємодопомогу в досягненні успіху. Компе-
тенція досвіду — це вивчення, трансформація та творення нового особистіс-
ного досвіду. Соціально-творча компетенція забезпечує здатність створювати 
психолого-професійний простір, відчувати стан комфорту й задоволення від 
виконуваної діяльності. Пошуково-дослідницька компетенція, це володіння 
змістом і формами структурного компонування науково-дослідної діяльності. 
Компетенція саморозвитку та самоосвіти включає у себе спосіб економічного 
мислення, раціональну поведінку, ділові стосунки й самоменеджмент. Особи-
стісно-життєва компетенція передбачає уміння вчитися, конструювання но-
вих форм поведінки у складних ситуаціях, індивідуальний досвід успішного 
навчання та праці, застосування вольових зусиль. Варто замислитися над не-
обхідністю набуття ключових життєвих компетенцій, студенти, що свідомо 
підходять до питання професійного самостановлення вважають обов’язковим 
працювати над самовдосконаленням власної особистості, вони намагаються 
використовувати набуті навички у практиці, перевіряючи їх ефективність та 
надійність. Використання ключових життєвих і професійних компетенцій до-
помагає створювати той образ, що відповідає вимогам сьогодення.

Деякі студенти вважають, що питанням професійного становлення можна 
не перейматися, головне відвідувати лекції, отримувати позитивні оцінки та 
не забивати голову додатковим навантаженням. Робота почнеться ще не ско-
ро і тому можна трохи послабити ставлення до формування професійного 
самоставлення. Цією проблемою слід перейматися десь на старших курсах, 
коли формується професійна позиція та професійні стосунки. Деякі студенти 
навіть не замислюються над використанням професійних інновацій у своїй 
практиці. Вони вважають, що це буде залежати від керівника навчального 
закладу, який розпорядиться у відношенні подальшого професійного шляху 
молодого вчителя.

За активної позиції щодо свого професійного майбутнього відбувається 
становлення людини як суб’єкта власного розвитку та розвитку її як професі-
онала, це вимагає від студентів переоцінки власних цінностей, зміни ставлен-
ня до навчання і формування професійних установок. Соціально-психологі-
чний супровід студентів допомагає сформувати їх психологічну готовність 
до професійного самоставлення, активізувати самостійний та осмислений 
підхід до опанування майбутньою професією.

Деякі студенти звикли до того, що всі важливі рішення у їх житті прийма-
лися іншими, і тому не дуже активно й свідомо підходять до вирішення пи-
тань професійного самоставлення, ця проблема їм видається дещо штучною. 
Вони впевнені, все, як завжди, уладнається, таке пасивне ставлення молодих 
людей до власного професійного майбутнього пояснюється декількома при-
чинами: по-перше, раніше всі відповідальні рішення приймалися батьками, 
тому молода людина просто не вміє правильно оцінити ситуацію та знай-
ти правильне рішення; по-друге, пасивна позиція молодої людини має деякі 
привілеї, а саме: не потрібно ні за що відповідати, куди скажуть батьки, туди 
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й піду навчатися, якщо досвід виявиться неуспішним, то вся провина авто-
матично лягає на плечі батьків; по-третє, молода людина навчається в тому 
закладі, на який вистачило матеріальних статків сім’ї.

Але ж ми формуємо відповідальне ставлення особистості до власного 
майбутнього, потребу у моделюванні та проектуванні Я-професійного, ство-
рення образу успішної особистості. Така людина не лише емоційно прагне 
до певного вибору майбутньої професії, а здійснює її осмислений вибір, який 
логічно обґрунтовано, сплановано у перспективі, чітко окреслено можливі 
варіанти труднощів та успіху, знання позитивних та негативних сторін май-
бутньої професії.

Саме навчання у ВНЗ може допомогти студентам самостійно підійти 
до вирішення питання професійного самоставлення, навчитися проектувати 
майбутнє, формувати ближні та віддалені цілі, розробляти шляхи їх досяг-
нення, моделювати власне професійне майбутнє? Для цього потрібен соці-
ально-психологічний супровід професійного самоставлення, в ході якого 
відбувається усвідомлення та погодження професійних якостей студентів, їх 
психологічна підтримка щодо професійних намірів, організація педагогічної 
практики, проведення групових тренінгів, індивідуальних консультацій, за-
безпечення діагностичними матеріалами та методичними матеріалами щодо 
освоєння програми формування позитивного професійного самоставлення. 
Доцільно створити всі умови для ефективного забезпечення соціально-пси-
хологічного супроводу професійного самоставлення студентів, це і можли-
вість проведення тренінгових занять, надання консультативної допомоги, 
введення факультативів щодо професійного самостановлення майбутнього 
педагога, що підвищує професійне самоставлення майбутніх педагогів упро-
довж навчання.

Студенти залучаються до дослідження соціальних ролей, оволодіння на-
вичками лідерства та партнерської взаємодії, самовираження через індиві-
дуальні стилі мислення і поведінки. Вони спрямовані до удосконалення та 
використання ключових життєвих і професійних компетенцій, щодо саморе-
алізації власного творчого потенціалу, професійного самоставлення, побудо-
ви планів на майбутнє та кар’єрну спрямованість особистості майбутнього 
вчителя.

Соціально-психологічний супровід професійного самоставлення студен-
тів потребує залучення до його процесу методів саморефлексії, урахування 
активної позиції й проектування професійних стосунків, а також залучення 
студентів до використання професійних інновацій.

Не можна обійтися без використання діагностичних методів. Широко ви-
користовується метод тестування, а саме: тести, що досліджують професійні 
інтереси та здібності особистості, професійну спрямованість особистості та 
рівень домагань, мотиваційну сферу особистості майбутнього вчителя. Ком-
плекс психодіагностичних методик призначений для вивчення професійних 
інтересів студентів; визначення ціннісних орієнтацій (М. Рокич); визначення 
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основних мотивів вибору професії, діагностика професійної спрямованості 
особистості (Дж. Холланд); опитувальник професійних установок; опитува-
льник самоставлення (В. Столін); проективні методики: «Психогеометрія», 
«Конструктивний малюнок людини із геометричних фігур»; визначення 
комунікативних та організаторських схильностей (КОС-ІІ В. Синявський, 
Б. Федоришин); визначення та вимір кар’єрних орієнтацій особистості (опи-
тувальник «Якоря кар’єри» Е. Шейн); визначення локалізації контролю; 
визначення спрямованості особистості на себе, на спілкування, на справу 
(Б. Басс); інтерактивні методи (тренінгові вправи та завдання тощо).

Метод створення портфоліо можна застосувати до формування профе-
сійного самоставлення майбутніх педагогів упродовж навчання. Портфоліо 
— це підбір матеріалів, які дозволяють отримати цілісне уявлення про осо-
бистість майбутнього вчителя, його інтереси, прагнення та можливості щодо 
кар’єрного розвитку, амбіцій, бажання самовдосконалюватися. Мета портфо-
ліо — узагальнити знання та здобутки студентів, спроектувати можливі перс-
пективи подальшого професійного становлення майбутніх педагогів, створи-
ти ситуацію ефективного самопізнання, саморозвитку та самопроектування.

У роботі з портфоліо існують деякі переваги, а саме: портфоліо дозволяє 
студентам проявити свою індивідуальність, творчість, задіяти всі можливості 
для створення успішного образу професійного-Я. Створення файлів порт-
фоліо є самостійною та творчою роботою і як наслідок, робота з портфоліо 
захоплює, підсилює інтерес до самопізнання, самовдосконалення, самопро-
ектування тощо.

Розглянемо можливу структуру та алгоритм створення портфоліо майбут-
нього вчителя. Перший файл містить загальні відомості про студента. У ньо-
му зазначається прізвище, ім’я й по-батькові, а також дата народження. Це 
допомагає з усіх сторін проаналізувати можливості особистості щодо педаго-
гічної діяльності. Замислитися над позитивними сторонами своєї особистос-
ті дуже корисно, студентам інколи важливо авансувати позитивні особистісні 
та професійні якості. Таке авансування створює тенденцію до особистісного 
успіху, підвищує самооцінку, зароджує бажання бути кращим, працювати 
над собою як професіоналом.

Така робота сприяє до праці над власним ім’ям, до оцінки позитивних 
сторін студентів, авансування сприяє формуванню потреби в удосконаленні 
професійних компетенцій.

Наступним кроком у створенні профорієнтаційного портфоліо буде робота 
над файлом, який розповідає про мотиви вибору професії педагогічного про-
філю. Матеріал аналізується на предмет домінування позиції внутрішньої та 
зовнішньої мотивації студентів щодо вибору професії. Це може бути короткий 
перелік мотивів вибору професії педагогічного профілю (не менше п’яти моти-
вів), а також методика визначення мотивації вибору майбутньої професії.

Наступний файл портфоліо розкриває нам бачення студентів щодо ідеа-
льного образу майбутнього учителя, містить опис тих якостей, які потрібно 
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мати чи набути задля успішного професійного майбутнього. Образ ідеально-
го педагога може включати стільки якостей, скільки кожен студент вважає 
за потрібне для успішного педагога. Аналізуючи цю роботу, ми звертаємо 
увагу на те, чи зазначають студенти обов’язковою умовою використання 
майбутніми педагогами інноваційних форм роботи. Які якості притаманні 
студенту на даний момент, які з них належать до особистісної сфери, а які 
стосуються сфери професійної. Добре було б зазначити ті якості, які потребу-
ють удосконалення, та зазначити, яким чином досягти бажаних результатів. 
Наскільки задіяна емоційно-вольова сфера у формуванні професійно-важли-
вих якостей.

Наступний файл має назву — «Яким педагогом я мрію стати». Він може 
містити або міні-твір про майбутнє професійне становлення. За допомогою 
методу моделювання ми створюємо можливість усвідомити образ професій-
ного-Я майбутнього педагога. Хочеться зазначити, що особливих старань сту-
денти докладають у створенні візуалізацій, вони намагаються зобразити себе 
у новому професійному образі, в оточенні тих предметів, що відповідають 
професійному рівню майбутньої професії. Таке уявлення залишає позитив-
ний емоційний фон, на ґрунті якого і формується позитивне ставлення до пе-
дагогічної праці.

Для наступного файла нашого портфоліо, ми підібрали опитувальник 
«Ставлення до навчання», автором якого є доктор психологічних наук, про-
фесор Н. А. Побірченко. Результатом використання цього опитувальника є 
знання про те, що студенти навчаються для оцінки або для удосконалення 
своїх професійних умінь.

Наступні файли портфоліо складаються із діагностичних тестів, до яких 
входять проективна методика «Конструктивний малюнок людини із геомет-
ричних фігур» та «Психогеометрія». Вони дозволяють відобразити чи готові 
студенти до активного спілкування з великим колом осіб. Підкріплює ці ре-
зультати класична методика КОС-ІІ, розроблена Борисом Федоришиним та 
Віталієм Синявським. Отже, перша методика дозволяє передбачити певний 
тип особистості студентів, а саме: керівник, відповідальний виконавець, уче-
ний, винахідник тощо. Звісно, це не абсолютна інформація, але вона спонукає 
студентів замислитися над стилем діяльності. Методика «Психогеометрія» 
дозволяє студентам підтвердити певні сподівання щодо власної особистос-
ті, а саме: наявність чи відсутність лідерських задатків, уміння наполегливо 
працювати, комунікабельність, креативність мислення. У комплексі з іншими 
методиками складається досить повна картина індивідуально-психологічних 
особливостей майбутніх педагогів.

Можна поцікавитися професією за гороскопом. Звісно, у житті не можна 
покладатися на гороскопи та інші передбачення. Варто зупинитися на силь-
них сторонах кожного із знаків, відмітити ті сторони, що притаманні сту-
дентам, передивитися перелік професій, що пропонуються певному знаку, 
обговорити, проаналізувати достовірність астрологічного прогнозу. Таке спі-
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вставлення фактів і даних самоспостереження студентів поліпшує їх крити-
чне мислення, дозволяє не погодитися або підтвердити висунуту в гороскопі 
гіпотезу. Потрібно уміти критично оцінювати інформацію, що отримує сту-
дент з різних джерел, та звернути увагу на те, що легковірність не повинна 
бути сталою рисою особистості.

Наступний файл портфоліо ми використали для проведення проективного 
тесту «Неіснуюча тварина». Слід намалювати неіснуючу тварину і дати їй 
ім’я. Методика дозволяє продіагностувати рівень тривожності, впевненості, 
ставлення до оточуючого, схильність до фантазування тощо.

Отже, робота над створенням портфоліо дає можливість краще дізнатися 
про себе не лише із самоспостережень, а й з психодіагностичних результатів, 
співвіднести свої бажання з власними можливостями. Вдосконалити навики 
самопізнання, самоаналізу та самопрезентації. Створення портфоліо — це 
творча, захоплююча робота, яка пробуджує дослідницький інтерес, підвищує 
мотивацію до професійного саморозвитку, спонукає студентів до планомір-
ної та послідовної роботи.

Висновки до розділу VІІ
Розвиток професійного самоставлення майбутніх педагогів передбачає 

формування у студентів об’єктивного уявлення про себе та позитивного став-
лення до себе як педагога. Ефективність розвитку їх професійного самостав-
лення забезпечується сукупністю психологічних умов, серед яких пріоритетне 
місце займають включення студентів у практичну діяльність з самодіагности-
ки та формування мотиваційно-ціннісного відношення студентів до процесу 
професійної підготовки на основі самооцінки й експериментальної оцінки 
провідних мотивів і динаміки їх розвитку в навчальному процесі.

Соціально-психологічний супровід студентів допомагає сформувати у них 
адекватне професійне самоставлення, активізувати самостійний та осмис-
лений підхід до опанування майбутньою професією. Ефективним методом 
розвитку професійного самоставлення є складання студентами портфоліо. 
Створення портфоліо захоплює, підсилює інтерес до самопізнання, формує 
позитивне ставлення до себе, спрямовує на самовдосконалення. Ця самостій-
на творча робота дозволяє студентам проявити свою індивідуальність, задія-
ти всі можливості для створення успішного образу професійного-Я.
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Розділ VІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
В УМОВАХ ПТНЗ

Дослідженнями психологічної готовності особистості до професійної діяль-
ності охоплено найрізноманітніші аспекти, але осторонь залишилася проблема 
психологічної готовності педагогічних працівників професійно-технічних навча-
льних закладів до профорієнтаційної роботи з учнями з метою надання їм необ-
хідної допомоги у їх професійному самовизначенні.

Пошук оптимальних шляхів формування психологічної готовності педагогі-
чних працівників до цього важливого, складного аспекту педагогічної діяльнос-
ті в умовах ПТНЗ є сьогодні особливо актуальним. Тому метою представленого 
у цьому розділі дослідження є теоретичне обґрунтування сутності, визначення 
психологічної структури та критеріїв сформованості психологічної готовності 
педагогів ПТНЗ до профорієнтаційної роботи із учнями.

8.1. Професійна орієнтація учнів професійно-технічних 
навчальних закладів

Особливе місце між середньою і вищою освітою посідає система профе-
сійно-технічної освіти, в структурі якої здійснюється підготовка висококва-
ліфікованих робітників та технічних службовців для всіх галузей економіки 
України. Головна роль професійно-технічної освіти полягає у задоволенні 
потреб особистості та суспільства в професійно-освітніх послугах. Основні 
завдання, що постають перед педагогічними працівниками професійно-тех-
нічної освіти, — це постійне удосконалення якості підготовки робітничих ка-
дрів з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури, 
потреб ринку праці та перспективи його розвитку, а також підвищення якості 
підготовки кваліфікованих робітників, які здатні забезпечити потреби еконо-
мічної та соціальної сфер життєдіяльності суспільства. Важливою складовою 
діяльності педагогічних працівників ПТНЗ є професійна орієнтація, оскільки 
на саме її засадах учнями та слухачами ПТНЗ здійснюється свідомий та від-
повідальний вибір свого робітничого майбутнього.

Професійно-технічна освіта не може стояти осторонь проблем професій-
ної орієнтації. Адже спрямування учнів на майбутнє професійне зростання, 
забезпечення адаптації молодих людей до майбутньої робітничої професії 
відбувається вже в процесі навчально-професійної діяльності.

На сьогодні, робітничі професії недооцінюються і тут потрібна кропітка 
профорієнтаційна робота. Педагогічні працівники ПТНЗ мають розкривати уч-
ням позитивні сторони робітничої праці. Слід зауважити, що в даному випадку 
необхідна не тільки професійна орієнтація, але й соціальна орієнтація на пра-
цю, на статус робітника. Необхідно завжди пам’ятати, що наявність робочої 
спеціальності — це три кити: робітники потрібні завжди, робітники потрібні 
скрізь, бути робітником-професіоналом — це матеріально вигідно. Важливо 
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не тільки знати, але й приймати суспільне замовлення як необхідну умову своєї 
діяльності, як передумову власного розвитку і самовдосконалення.

Професійна орієнтація в системі професійно-технічної освіти — це бага-
тоаспектна система, що включає в себе просвітництво, виховання, вивчення 
психофізіологічних особливостей, проведення психодіагностики, організації 
ефективних курсів, а також, що особливо важливо, занять з психології. Хара-
ктерними для професійної орієнтації в системі ПТО є соціальний, економіч-
ний, психолого-педагогічний та медико-фізіологічний аспекти.

Соціальний аспект полягає у формуванні ціннісних орієнтацій молоді 
в професійному самовизначенні, де робиться основний акцент на вивченні 
вимог до кваліфікації працівника тієї чи іншої сфери. Економічний аспект 
регулює процес управління вибором професії молоддю відповідно до потреб 
суспільства та можливостей особистості (вивчення ринку праці). Психологіч-
ний аспект полягає у вивченні структури особистості, формуванні професій-
ної спрямованості (здатність до усвідомленого вибору). Педагогічний аспект 
пов’язаний з формуванням суспільно значущих мотивів вибору професії та 
професійних інтересів. Медико-фізіологічний аспект висуває такі основні 
завдання як розробка критеріїв професійного відбору відповідно до стану 
здоров’я, а також вимог, які пред’являє професія до особистості кандидата. 
Врахування усіх аспектів професійної орієнтації в системі ПТО та їх реаліза-
ція сприяють успішному професійному самовизначенню молоді.

Проблема професійного самовизначення учнів професійно-технічних на-
вчальних закладів не може бути вирішена лише засобами професійної орієн-
тації й потребує реалізації комплексу узгоджених та взаємопов’язаних заходів 
з боку держави, системи освіти, роботодавців і засобів масової інформації. 
Це потребує наукового переосмислення концептуальних засад професійної 
орієнтації в системі ПТО, результатом якого повинно бути впровадження 
у практику нових форм профорієнтаційної роботи, адже учні ПТНЗ повинні 
не тільки отримувати знання в професійно-технічному закладі, а й готувати-
ся до професійної діяльності, і бажано, щоб ця діяльність відповідала їхнім 
особистісним якостям і одночасно користувалася попитом на ринку праці.

Здійснення орієнтації молоді на робітничі професії передбачає реаліза-
цію низки організаційно-педагогічних умов (відродження системи трудової 
підготовки та трудового виховання учнів у середніх загальноосвітніх навча-
льних закладах, створення сучасної бази трудової підготовки школярів), що 
виходять за межі власне профорієнтаційної роботи і мають будуватися з ура-
хуванням особливостей вікового та професійного розвитку особистості.

Мета профорієнтаційної роботи в закладах професійно-технічної освіти 
полягає у забезпеченні допомоги учнівській молоді в активному, свідомому 
щодо своїх фізичних і розумових здібностей професійному самовизначенні та 
трудовому становленні, спрямуванні особистості на розвиток власних здібно-
стей, а також у досягненні відносної збалансованості між інтересами учнів 
ПТНЗ, їх можливостями та потребами суспільства в конкретних видах профе-
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сійної діяльності, а в кінцевому підсумку — забезпеченні ефективної зайнято-
сті населення, зменшення безробіття, що є важливим соціальним чинником.

Відповідно до цього пріоритетними завданнями профорієнтації у системі 
ПТО є:

поступове формування в учнів внутрішньої готовності до свідомого 
і самостійного професійного самовизначення та подальшого проек-
тування, корегування і реалізації перспектив свого професійного роз-
витку;
формування позитивного ставлення до праці, як до життєвої цінності;
розвиток інтересу до різноманітних сфер трудової діяльності;
надання морально-етичної підтримки учням ПТНЗ (формування оп-
тимістичного відношення до своєї професійної діяльності);
розвиток цілеспрямованості, винахідливості, креативності;
формування системи ціннісних орієнтацій, установок у виборі про-
фесії;
розвиток здатності до проектування та реалізації освітньо-професій-
них планів учня ПТНЗ.

Профорієнтаційна робота в умовах ПТНЗ має свою специфіку, її прово-
дять в умовах професійного навчання і професійної діяльності. Організува-
ти ефективно профорієнтацію у професійно-технічних навчальних закладах 
— одна з умов успішного розвитку гармонійної особистості та становлення 
майбутнього професіонала.

Основні напрями профорієнтаційної роботи педагогічного працівника 
в професійно-технічному навчальному закладі:

1. Професійна просвіта (профінформація).
2. Професійна консультація.
3. Професійний відбір.
4. Професійна адаптація.
Професійна просвіта — ознайомлення учнів з різними видами праці, 

особливостями професій, тенденціями їхнього розвитку, потребами в кадрах 
народного господарства як країни, так і певного економічного регіону.

Професійну інформацію, як складову професійної освіти, можна визна-
чити як психолого-педагогічну систему формування в особистості активної 
профорієнтаційної позиції, що відповідає суб’єктивним і об’єктивним умо-
вам здійснення особистістю вільного й усвідомленого професійного самови-
значення.

Дещо детальніше зупинимось на організації роботи з професійної інфор-
мації учнів професійно технічних навчальних закладів.

Ця робота передбачає вирішення таких основних завдань:
1)  ознайомлення учнів з інформаційним матеріалом, що характеризує ос-

новні професії, за якими вони навчаються;
2)  інформування учнів про умови оволодіння основною та суміжними 

професіями (про базові навчальні предмети, про навчальні заклади, в яких 

–

–
–
–

–
–

–
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можна продовжити навчання за обраною спеціальністю, строки навчан-
ня, кваліфікаційні перспективи, можливість змінити професію на суміжну 
тощо);

3)  формування в учнів позитивного ставлення до різних видів професій-
ної діяльності;

4)  формування в учнів стійких професійних інтересів і правильно моти-
вованих професійних намірів, в основу яких покладено усвідомлення своїх 
власних професійно значущих психологічних особливостей, здібностей, а та-
кож соціально-економічних умов вибору професії.

Роботу з професійної інформації потрібно проводити у такий спосіб, щоб 
інформаційний матеріал слугував основою формування в учнів необхідних 
знань про професії та про свій внутрішній світ. Потрібно, щоб ці знання і 
вміння використовувалися учнями ПТНЗ для прийняття обґрунтованих рі-
шень щодо питань власного професійного самовизначення. А це означає, що 
в процесі профінформаційної роботи в учня має бути сформована активна 
профорієнтаційна позиція як форма його готовності до професійного само-
визначення.

Професійна консультація. Сьогодні профконсультування учнів про-
фесійно-технічних начальних закладів розглядається як один з важливих 
чинників підвищення ефективності ПТО. Головні цілі професійного консу-
льтування учнів ПТНЗ необхідно визначати в контексті перспектив їхнього 
розвитку, а точніше особистісно-професійного розвитку. Насамперед, учень 
остаточно визначає відповідність своїх індивідуально-психологічних особ-
ливостей обраній професії. Проте зазвичай учні мають недостатньо знань 
про свою майбутню професію та про самих себе, часто не усвідомлюють, 
наскільки є адекватним їхній індивідуальності зроблений професійний вибір. 
У цьому питанні вони потребують допомоги з боку педагогічного працівни-
ка. Разом з ним вони працюють над розвитком своєї Я-концепції, долають 
свої ірраціональні уявлення щодо до себе, свого професійного вибору. Отже, 
учні оволодівають засобами пізнання себе та майбутньої професії, підвищен-
ня своєї самооцінки, впевненості у собі, розвитку своїх здібностей та соціа-
льних навичок.

Важливо визначити, як учень ставиться до праці, яке значення в його 
житті має професійна діяльність, виявити життєві та професійні уявлення та 
спрямування, яка саме робота у межах своєї професії принесе йому задово-
лення. І тут в учня за допомогою педагогів та майстрів виробничого навчання 
є можливість вибрати відповідну, доречну для нього спеціалізацію в обраній 
професії.

Учні ближче до закінчення ПТНЗ стикаються з необхідністю зробити ве-
лику кількість виборів стосовно своєї майбутньої кар’єри: чи продовжувати 
навчання далі; чи варто поєднувати навчання з роботою; де можна і краще 
отримати подальшу освіту та ін. Педагогічний працівник має бути готовим 
допомогти учням у вирішенні всіх цих доленосних питань. На значну кіль-
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кість подібних запитань дають відповідь самі ж учні в процесі розвивальної 
та активізуючої профконсультації. У деяких випадках педагог ПТНЗ висту-
пає для учня у якості джерела необхідної інформації.

З метою сприяння більш вдалому входженню випускників ПТНЗ у ри-
нок праці необхідно залучати їх до участі у тренінгах з пошуку роботи, про-
ходження відбірної співбесіди, написання резюме, кар’єрного планування, 
а також розвитку соціальних якостей та навичок (навичок письмової та усної 
комунікації, лідерських та організаторських якостей, навичок прийняття рі-
шень тощо).

В сукупності всі ці завдання складають загальну мету профконсульта-
тивної роботи у професійно-технічному навчальному закладі. Досягнення 
цієї мети потребує певного часу. Таким чином, профконсультування у ПТНЗ 
— не разова подія, не разовий захід, а тривалий процес.

Отже, узагальнюючи можна зазначити, що зусилля педагога ПТНЗ в про-
цесі професійного навчання мають бути спрямовані на пізнання та розуміння 
індивідуальності учня з тим, щоб запропонувати йому відповідні програми та 
інструменти професійного самовизначення, професійного становлення, побу-
дови професійної кар’єри, а також подальшого працевлаштування, оскільки 
ніхто не буває найкращим у всьому, і жодна програма не підходить усім. 

Головне тут — формування широких ідейних і суспільних мотивів вибо-
ру професії. Задача — встановлення відповідності індивідуальних психофі-
зіологічних і особистісних особливостей учня специфічним вимогам тієї чи 
іншої професії. Вона носить, як правило, індивідуальний характер.

Професійна консультація може бути:
довідково-інформаційна;
психолого-педагогічна;
медична.

Однією з можливих форм навчально-виховної діяльності закладів профе-
сійно-технічної освіти за цим напрямком є консультування з питань кар’єри, 
яке передбачає надання учневі комплексу профорієнтаційних і психологіч-
них послуг.

Консультування з питань кар’єри, як напрямок психолого-педагогічної 
підтримки професійного розвитку особистості, має за мету формування ада-
птаційних здатностей і навичок, які дозволяють особистості ефективно, з 
урахуванням конкуренції на ринку праці й наявності неповної зайнятості, 
використовувати свій професійний потенціал.

Професійний відбір. Профвідбір проводиться, передусім, на професії, 
що висувають підвищені чи специфічні вимоги до психіки людини. До такої 
професійної діяльності не можна допускати першого-ліпшого працівника, 
не враховуючи його відповідних індивідуальних якостей. Так, професії ма-
шиніста, водія, диспетчера, оператора доступні не кожному. За своєю суттю 
профвідбір є системою психодіагностичного обстеження особистості, що 
спрямована на визначення ступеня її придатності до окремих видів професій 

–
–
–
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згідно з нормативними вимогами. Основною метою професійного відбору 
учнів ПТНЗ є визначення професійної придатності особистості, що виявля-
ється у необхідному рівні загальноосвітньої підготовки, необхідних особис-
тісних якостях, а також у здатності особистості до успішного та ефективного 
здійснення навчально-професійних завдань при збереженні її здоров’я та 
особистісно-професійному зростанні.

У процесі професійного відбору за сукупністю критеріїв, серед яких най-
більш значущими є професійно важливі якості, психофізіологічні та медичні 
показники, визначається придатність учня до навчання у ПТНЗ за обраною 
спеціальністю.

Вирішення основних завдань професійного відбору пов’язане з особ-
ливостями визначення професійної придатності. Завданнями професійного 
відбору учнів до навчання у ПТНЗ є: виявлення професійних вимог (вимог 
професії до особистості); встановлення комплексу важливих для даної про-
фесії психологічних і психофізіологічних якостей особистості, медичних 
показників, за якими визначається професійна придатність (критеріїв профе-
сійної придатності); визначення методів виявлення професійної придатності 
особистості з урахуванням прогностичної цінності методик психологічного, 
психофізіологічного та медичного обстежень; вивчення й оцінка ступеня 
розвитку психологічних і психофізіологічних, професійно важливих якостей 
та індивідуально-типологічних особливостей особистості, стану її здоров’я 
за критеріями професійної придатності; прогнозування успішності профе-
сійної підготовки та професійної діяльності особистості.

Професійна адаптація — це збереження і подальший розвиток нахилів 
до конкретної професійної діяльності як під час навчання, так і на початку 
самостійної роботи у виробничій сфері. Успішність професійної адаптації 
залежить від інтересу до професії, змісту праці, впливу родини, виробничого 
оточення.

Професійна адаптація — важливий етап процесу професійного самови-
значення особистості, що сприяє успішному входженню особистості у тру-
дову діяльність та подальшому професійному становленню, а також дозволяє 
практично перевірити правильність професійного вибору. В процесі профе-
сійної адаптації здійснюється формування нових потреб, інтересів, здійс-
нюється підтвердження або непідтвердження накреслених життєвих планів. 
Професійна адаптація включає здобуття необхідних знань, умінь і навичок, 
вміння швидко орієнтуватись у різних навчально-виробничих ситуаціях, ко-
нтролювати та програмувати свої дії.

Можна виділити дві стратегії процесу професійної адаптації: конформ-
ну, яка відображає прагнення відповідати нормам конкретного професійного 
середовища, використовувати поради та вказівки керівників, досягати згоди 
в міжособистісних відносинах; творчу, яка виявляється у прагненні особи-
стості до самостійності, у пошуку більш досконалих прийомів навчально-
професійної діяльності.
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Вибір стратегії адаптації визначається рівнем пластичності нервової 
системи. Особи з низьким рівнем вираженості таких властивостей нейро-
динамічних процесів, як лабільність і рухливість, адаптуються до професії 
в основному за рахунок емоційно-вольового компоненту особистості. У осіб 
з високим рівнем пластичності професійна адаптація відбувається перева-
жно за рахунок комунікативних характеристик особистості й раціональної 
поведінки. Важливе місце серед психологічних механізмів адаптації займає 
самооцінка. Завищення самооцінки провокує постановку цілей, що переви-
щують можливості, заниження самооцінки — пасивність, страх відповіда-
льності. Результатом неадекватної самооцінки і в тому, і в іншому випадку 
є недостатня адаптація до праці та неповна реалізація можливостей людини 
у професійній діяльності.

Профадаптація пов’язана з профконсультацією і профвідбором та є своє-
рідним критерієм ефективності профорієнтаційної роботи з молоддю. У про-
цесі профвідбору може бути встановлено, що рівень та структура профпри-
датності особистості не за всіма позиціями відповідає вимогам абсолютної 
та відносної профпридатності. В цьому випадку завданням профадаптації є 
розвиток недостатньо розвинутих якостей (що відносяться до тих, котрі фо-
рмуються) тренуванням під час професійного навчання, а також вироблення 
індивідуального стилю навчально-професійної діяльності.

Вивчення розвитку особистості у процесі професійної адаптації можна 
здійснювати у декількох площинах, які відображатимуть психофізіологічні, 
організаційні або індивідуально-психологічні особливості пристосування 
до професії. Основний критерій, який використовують для оцінки успішно-
сті цього процесу, полягає у розвитку певного комплексу особистісних влас-
тивостей, які дають можливість мінімізувати психічні та фізіологічні затрати 
задля досягнення певного результату.

В умовах ринкових відносин, своєчасний та обґрунтований вибір молод-
дю професії, набуває все більшого економічного і соціального значення, бо 
значною мірою впливає на результати праці, статус і авторитет у суспільстві, 
колективі, на рівень добробуту, сприяє ефективній реалізації особистісного 
потенціалу. Якщо вибір професії зроблено необґрунтовано, то це приносить 
молодій людині гіркі розчарування, психологічні, а іноді й соціальні втрати, 
що не дає їй можливості повністю проявити свої здібності та використати 
свої можливості.

8.2. Психологічна готовність педагогічних працівників 
ПТНЗ до профорієнтаційної роботи

Педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів 
у контексті розв’язання проблеми орієнтації молоді на робітничі професії: 
здійснюють систему заходів з пропаганди серед молоді робітничих професій, 
які є перспективними й такими, що мають попит на ринку праці; сприяють 
закріпленню в учнів професійного вибору та подолання криз професійного 
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становлення у період професійної підготовки, а також переорієнтацію учня 
на набуття нової робітничої професії у випадках, коли первинний вибір на-
пряму навчання не може бути реалізованим; проводять роботу із закріплення 
в учнів мотивації до навчання та професійної діяльності, формування сис-
теми відповідних професійних ціннісних орієнтацій; забезпечують психоло-
гічний супровід професійної, виробничої й соціальної адаптації майбутніх 
кваліфікованих робітників; інформують учнів про перспективи професійного 
розвитку за обраною професією; створюють умови для набуття в період на-
вчання практичного досвіду за обраною професією.

Готовність педагогічного працівника до профорієнтаційної роботи поля-
гає у засвоєнні повного складу спеціальних знань (з предмета, навчальної 
дисципліни, курсу) психолого-педагогічних, профорієнтаційних дій в профе-
сійно-технічному навчальному закладі та соціальних відносин, у сформова-
ності й зрілості професійно значущих і громадських якостей особистості. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми профорієнтації та 
практичний досвід роботи дозволяє нам розглядати психологічну готовність 
педагогічного працівника до профорієнтаційної діяльності з учнями ПТНЗ як 
особливий стан особистості, що інтегрує в собі психологічну налаштованість 
та професійну підготовленість до здійснення даного виду діяльності, струк-
туру якого складають мотиваційний, емоційний, когнітивний та операційно-
дієвий компоненти, що визначені та обґрунтовані в роботах М. Дьяченка, 
Л. Кандибович та ін. [4].

Мотиваційний компонент характеризується цими дослідниками як:
позитивне ставлення до профорієнтаційної діяльності, свідоме бажан-
ня займатись нею, переконаність у її значенні;
стійка ціннісна орієнтація педагога на розв’язання проблем профорі-
єнтації;
стійка потреба в оволодінні знаннями, вміннями, навичками, що необ-
хідні для успішного здійснення профорієнтаційної діяльності;
потреба успішно виконувати поточні завдання, наявність інтересу 
до способів їх вирішення;
усвідомлена потреба у профорієнтаційній діяльності і внутрішнє 
сприйняття її вимог;
прагнення домагатись успіхів, не зважаючи на можливі труднощі, 
пов’язані із специфікою профорієнтаційної роботи зі старшокласни-
ками;
стійкий, глибокий інтерес до профорієнтаційної діяльності, бажання 
реалізувати в ній свої можливості.

Виявляється мотиваційний компонент у стійкій позитивній мотивації, 
ціннісних орієнтаціях, інтересах, меті, переконаннях, потребах, установках, 
активній життєвій позиції особистості, її цілеспрямованості й наполегливос-
ті, готовності до постійного самовдосконалення.

–
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Емоційний компонент характеризується як:
вплив емоцій та почуттів на забезпечення успішного перебігу і резуль-
тативності профорієнтаційної діяльності педагогічного працівника;
загальна налаштованість на зустріч із новою ситуацією в професійній 
діяльності, на фоні якої розвиваються стани очікування, наміри, емо-
ційні реакції;
емоційна стійкість, урівноваженість, відсутність почуття страху, хви-
лювання, витримка в подоланні труднощів, пов’язаних зі специфікою 
профорієнтаційної роботи;
сміливість і впевненість у своїх силах, легкість і комфортність, під-
несений настрій, що пов’язані з можливістю проявити свої здібності, 
перевірити свої вміння в практичній діяльності;
впевненість у собі, як у професіоналі, переконаність в успіху, на-
тхнення;
установка на активні, цілеспрямовані дії, самомобілізація, що виража-
ється у формі стійких емоційно-регуляційних реакціях;
високий ступінь самоконтролю, саморегуляції емоційним станом і по-
ведінкою в умовах вирішення проблем профорієнтаційної діяльності;
переживання позитивного «образу Я», емоційна стабільність, здат-
ність відчувати задоволення від профорієнтаційної роботи з учнями.

Цей компонент виявляється у психічних станах: тривожності, комфорт-
ності, інтересі, психічній активації, напруженні, емоційному тонусі.

Отже, функція мотиваційного та емоційного компонентів психологічної 
готовності педагога до профорієнтаційної роботи в школі полягає у: актуа-
лізації професійно-важливих якостей спеціаліста; мобілізації всіх сил у від-
повідності з умовами праці та її завданнями; прагненні до професіоналізму, 
максимальній самореалізації в профорієнтаційній діяльності, як важливому 
аспекті педагогічної діяльності. Єдність мотиваційного та емоційного компо-
нентів готовності утворює феномен психологічної налаштованості на плідну 
профорієнтаційну роботу з учнями, що формується, головним чином, на ос-
нові знань, уявлень про неї, системи професійно-необхідних умінь.

Когнітивний компонент характеризується як:
усвідомлення цілей, реалізація яких забезпечить розв’язання певного 
завдання;
усвідомлення і оцінка умов, за яких відбуватиметься профорієнтацій-
на діяльність, знання специфіки цієї роботи;
актуалізація досвіду, пов’язаного з виконанням завдань та вимог 
профорієнтаційної діяльності;
високий рівень інтелектуального розвитку, здатність до переробки 
нової інформації, інтелектуально-логічні здібності, асоціативність 
сприймання, творче мислення, уява, інтуїція, незалежність суджень;
професійна компетентність;
теоретико-методологічна підготовка;
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система знань психологічних основ профорієнтаційної роботи (пси-
хологічна характеристика професійної спрямованості та самовизна-
чення; компоненти, аспекти та категорії профорієнтації; суть, мета та 
завдання профорієнтаційної діяльності; принципи організації проф-
орієнтаційної роботи; умови ефективності; психологічна характерис-
тика змісту роботи на окремих етапах профорієнтаційної діяльності; 
структура системи профорієнтаційної роботи; психологічні вимоги 
та методика організації головних форм профорієнтаційної роботи зі 
старшокласниками; знання методів профдіагностики та відповідного 
комплексу профдіагностичних методик; планування та профорієнта-
ційна документація).

Когнітивний компонент відтворюється рівнем теоретико-методологічної 
підготовки спеціаліста.

Операційно-дійєвий компонент характеризується як:
актуалізація всієї сукупності знань педагога, співставлення їх із 
розв’язанням конкретних проблем та завдань профорієнтаційної ді-
яльності;
визначення на основі знань, досвіду та оцінки певних умов проф-
орієнтаційної діяльності найбільш ефективних способів, методів та 
прийомів розв’язання завдань, що здійснюється через систему вмінь, 
професійно-важливих якостей та здібностей.

Систему вмінь складають:
організаційні вміння (організація колективу вихованців для прове-
дення різноманітних профорієнтаційних, заходів; налагодження конс-
труктивної міжособистісної взаємодії між педколективом та учнями; 
організація власної діяльності, вияв творчості; створення сприятли-
вих умов для активної діяльності, прояву здібностей як власних, так і 
вихованців; самостійність у прийнятті рішень; налагодження ділової 
атмосфери, цілеспрямованих стосунків в учнівському колективі; ви-
значення головних напрямків профорієнтаційної діяльності та про-
гнозування їх ефективного здійснення);
комунікативні вміння (встановлення контакту, викликання довіри, 
знаходження підходу до учня; керівництво самим собою і процесом 
спілкування з учнями; розуміння думки і вплив на поведінку, емпа-
тійне розуміння потреби учня; адекватне сприйняття психічного ста-
ну; прогнозування та попередження конфліктних ситуацій; подолання 
психологічних бар’єрів у спілкуванні; уважність, тактовність; емпатія; 
вміння викликати відвертість, підтримати спілкування, переконувати, 
адекватно реагувати на питання);
інформаційно-орієнтаційні вміння (аналіз спеціальної науково-ме-
тодичної літератури, з метою поповнення обсягу знань з проблем 
профорієнтаційної роботи; виявлення причин помилок та труднощів і 
визначення найбільш ефективних шляхів та методів своєї діяльності 
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у визначеному напрямку, відповідно до умов її протікання та наявної 
ситуації; пошук необхідної інформації, вивчення новітніх досягнень 
у визначеній сфері професійної діяльності та застосування їх на прак-
тиці);
конструктивні вміння (відбирати і структуризувати арсенал засобів 
профорієнтаційної діяльності; розпізнавати переваги та недоліки кон-
кретних форм роботи і добирати найбільш адекватні та ефективні; 
знаходити оптимальний вихід із нестандартних ситуацій; передбача-
ти труднощі і попереджувати їх; прогнозувати власні дії та дії учня, 
перебудовувати їх у випадку необхідності; об’єктивно оцінювати ді-
яльність власну та інших; уміло синтезувати профорієнтаційний ма-
теріал; планувати свою діяльність, опираючись при цьому на резуль-
тати попередніх профдіагностичних досліджень і проектувати на цій 
основі систему психологічних впливів на формування професійного 
самовизначення учня);
дослідницькі вміння (здійснення експериментальних, діагностичних 
досліджень; вивчення ефективності використовуваних впливів на фор-
мування професійної спрямованості учня зі сторони дорослої людини 
та соціального оточення; виявлення найбільш ефективних та адек-
ватних умов для розвитку професійно-необхідних здібностей учнів; 
аналіз психолого-педагогічних явищ та виявлення в них профорієн-
таційних моментів; вивчення та узагальнення досвіду колег з метою 
використання у власній педагогічній практиці);
діагностичні вміння (володіння методами та методиками профдіагно-
стики, гнучке їх використання в практичній діяльності; вміння адек-
ватно добирати методики та засоби вивчення особистості учня, його 
інтересів, нахилів та здібностей);
корекційні вміння (володіння методами корекції та впливу на профе-
сійне самовизначення учня; корекція професійного вибору учня, що 
не відповідає його здібностям та можливостям; диференціація підхо-
дів згідно з віковими та індивідуальними особливостями школярів; 
адаптація навчального матеріалу, відповідно до профорієнтаційних 
завдань; стимулювання розвитку потенційних здібностей особистос-
ті, що, в силу певних обставин, залишались поза увагою; модифікація 
класичних форм навчально-виховної роботи до завдань профорієнта-
ційної роботи).

Операційно-дієвий компонент виявляється у рівні оволодіння технологіч-
ною культурою профорієнтаційної діяльності та вмінні застосовувати знання 
в практичній діяльності.

Компоненти психологічної готовності педагогічного працівника до проф-
орієнтаційної діяльності знаходяться в тісному зв’язку і динамічній взаємодії 
між собою, взаємодоповнюючи і взаємовпливаючи один на одний. У сукуп-
ності їх можна розглядати як модель психологічної готовності особистості 
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до профорієнтаційної діяльності, оскільки вони із необхідною повнотою ві-
дображають даний феномен, характеризуючи його як цілісне системне утво-
рення.

Психологічна готовність педагогічного працівника до профорієнтацій-
ної діяльності передбачає його профорієнтаційну компетентність та певну 
сукупність особистісних якостей і властивостей. Профорієнтаційна компе-
тентність педагогічного працівника ПТНЗ полягає в умінні, здійснювати ор-
ганізаційно-комунікативну, інформаційно-орієнтаційну, конструктивно-ме-
тодичну, діагностико-прогностичну, корекційно-розвивальну діяльність та 
прогнозувати цілі і результат профорієнтаційного впливу.

У процесі експериментального дослідження психологічних особливостей 
готовності педагогічних працівників ПТНЗ до профорієнтаційної діяльності, 
здійсненого співробітниками відділу профорієнтації і психології професій-
ного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Украї-
ни, виявлено відмінності психологічної готовності педагогічних працівників 
ПТНЗ до профорієнтаційної роботи, визначено її психологічну структуру, 
а також рівні розвитку профорієнтаційних компетенцій.

Відмінності психологічної готовності педагогічних працівників ПТНЗ 
до профорієнтаційної роботи виявляються у тому, що майстри виробничого 
навчання та педагоги ознайомлюють учнів з професією та вимогами про-
фесійної діяльності до особистості безпосередньо в умовах професійного 
навчання. Згідно з «Положенням про професійну орієнтацію молоді, що на-
вчається» (Мінюст України 03.07.95 р. № 198 / 734) профорієнтаційну роботу 
у професійно-технічних навчальних закладах повинні здійснювати практич-
ні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого навчання, педагоги, 
вихователі, керівники гуртків, бібліотекарі, методисти, медичні працівники. 
Проте не так просто вирішувати завдання профорієнтації в навчальному 
процесі ПТНЗ, особливо при відсутності необхідних фахівців та спеціальної 
психолого-педагогічної підготовки педагогічних працівників ПТНЗ з основ 
профорієнтаційної роботи. Адже, вікові особливості учнів, які знаходяться 
у складному періоді входу у доросле самостійне життя, вимагають цілесп-
рямованого та відповідного вибору змісту і засобів профорієнтаційної дія-
льності з боку педагогів та майстрів виробничого навчання. Від змісту та 
психологічної структури ключових і спеціальних компетенцій педагогічних 
працівників ПТНЗ, їх ціннісного ставлення до учнів залежить успішність 
подальшого професійного розвитку та особистісного становлення майбут-
ніх професіоналів. Рівень психологічної готовності до профорієнтаційної 
роботи педагогів ПТНЗ недостатній і його необхідно підвищувати за допо-
могою спеціалістів-консультантів міських центрів зайнятості та практичних 
психологів, які працюють у даному навчальному закладі. Профорієнтаційна 
робота викладачів, майстрів виробничого навчання та майстрів-вихователів 
з учнями розширює можливості учнів та сприяє професійному становленню 
майбутніх фахівців. Педагогічні працівники, які досконало володіють різ-
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ними засобами професійної орієнтації здатні залучити учнів ПТНЗ до світу 
професій.

Система діяльності вчителя-вихователя (майстра) ПТНЗ являє собою по-
слідовну сукупність різних видів педагогічної діяльності: діагностичну, про-
ектувальну, конструктивну, комунікативну, організаторську, аналітичну, коре-
кційну, результативну, у тому числі й профорієнтаційну. Основні структурні 
компоненти психологічної готовності (мотиваційний, когнітивний, комуніка-
тивний, емоційно-ціннісний) особистості педагога ПТНЗ до профорієнтацій-
ної роботи відповідають психологічній структурі педагогічної діяльності та 
її вимогам до педагогічного працівника.

Виявлені рівні розвитку організаційно-комунікативної, інформаційно-
орієнтаційної, конструктивно-методичної, діагностико-прогностичної, коре-
кційно-розвивальної компетенцій педагогічних працівників ПТНЗ свідчать 
про те, що теоретичні знання з професійної орієнтації, психології, педагогіки 
та ораторського мистецтва, а також уміння втілити їх у практику навчаль-
но-професійної діяльності в закладах профтехосвіти є запорукою успішної 
профорієнтаційної діяльності (рис. 8.2.1).

Рис 8.2.1. Профорієнтаційні компетенції педагогічних працівників ПТНЗ
Результатом компетентного проведення профорієнтаційної роботи 

у ПТНЗ є конкурентоспроможний на ринку праці кваліфікований робітник, 
спеціаліст, готовий до активної професійної діяльності й подальшого профе-
сійного становлення.

Для ефективної профорієнтаційної діяльності педагогічних працівників 
з учнями ПТНЗ повинна вестися цілеспрямована робота по налагодженню 
цілісної системи профорієнтації з урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей учнів, рівня готовності, мотивації до здійснення професійної 
діяльності.

Важливим аспектом формування успішної профорієнтаційної роботи з 
учнями є наявність професійно важливих якостей (інтелект, комунікатив-
ність, емпатія, асертивність, емоційна стабільність, оперативність у прийн-
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ятті рішень, гуманізм, креативність) і бажання розвивати профорієнтаційну 
майстерність педагогічними працівниками ПТНЗ.

До актуальних проблем підготовки педагогічних працівників до профорі-
єнтаційної роботи в закладах ПТНЗ відносяться: підвищення ролі профоріє-
нтаційних знань; зростання вимог до особистості педагогічного працівника, 
специфічні особливості формування його авторитету.

Без авторитетної, незламної, непохитної в очах вихованців особистості 
педагога, зазначав В. Сухомлинський, ідеал перетворюється на покинутий 
прапороносцем прапор. Багато проблем виховання пов’язані саме з тим, що 
часто вихованця закликають іти за прапором, якого ніхто не несе. Бути пра-
пороносцем ідеала, нести на своєму прапорі вогонь ідеального — саме в цьо-
му секрети педагогічного авторитету.

Сукупність особистих якостей педагогічного працівника формує його 
авторитет, тобто загальновизнану учнями ПТНЗ значущість його гідності й 
основану на цьому силу його виховного впливу. Авторитетним є той педаго-
гічний працівник, який глибоко знає свій предмет і майстерно його викладає, 
любить молодь, відчуває її наміри і прагнення, доброзичливо відгукується 
про них.

Висновки до розділу VIII
Формування у викладачів, майстрів виробничого навчання та майстрів-

вихователів професійно-технічних навчальних закладів особистісно-профе-
сійної спрямованості, когнітивних новоутворень образу професійного «Я», 
соціально-комунікативних якостей та ціннісних орієнтацій, а також організа-
ційно-комунікативної, інформаційно-орієнтаційної, конструктивно-методич-
ної, діагностико-прогностичної, корекційно-розвивальної компетенцій поляє 
в основі розвитку в них відповідної готовності до профорієнтаційної роботи 
з учнями з метою забезпечення їх професійного самовизначення та подаль-
шої трудової самореалізації.

Професійна та психологічна готовність педагогічного працівника до проф-
орієнтаційної роботи з учнями ПТНЗ залежить не тільки від знань, умінь, 
навичок, а й від морального образу педагога, який визначає його особистісні 
якості. Особистісно-моральні якості педагогічного працівника ПТНЗ повинні 
забезпечувати його професійну придатність.

Психологічна готовність педагогічних працівників ПТНЗ до профоріє-
нтаційної роботи з учнями забезпечує відповідний рівень соціальної захи-
щеності молоді, що дозволяє здійснювати раннє діагностування здібностей і 
професійних переваг особистості, забезпечувати життєве і професійне само-
визначення, розвивати важливі людські і професійні якості особистості через 
активну участь в самостійній і колективній творчій праці.
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Розділ ІХ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ У СИТУАЦІЇ 
БЕЗРОБІТТЯ

В розділі висвітлено питання психологічної допомоги педагогічним працівни-
кам у ситуації безробіття. Зміна професії соціального типу постає перед без-
робітними педагогічними працівниками як життєва криза, складна комплексна 
проблема, вирішення якої в умовах різних обмежень і впливу стресу на особис-
тість потребує часу, вимагає від людини значних фізичних, психологічних і мора-
льних зусиль. Ознаками життєвої кризи, спричиненої безробіттям, є підвищена 
тривожність, психологічна напруженість, зниження активності, пригнічені 
психічні стани і депресивні настрої, домінування в мотивації професійної дія-
льності переважно зовнішньої мотивації, низький рівень саморозуміння і само-
поваги. Основними психологічними показаннями до професійної переорієнтації 
безробітних педагогічних працівників є невідповідність типу обраної професії 
педагога (соціальний тип «Людина-Людина») типу особистості, низький рівень 
професійних інтересів і їх невизначеність. Наявність означених критеріїв свід-
чить про емоційне незадоволення професійною діяльністю, небажання працюва-
ти педагогом, заважаює професійній самореалізації особистості. Для вирішення 
вищезазначених проблем розроблено профорієнтаційні технології психологічної 
допомоги педагогічним працівникам в ситуації безробіття, а саме консультати-
вна психотерапія, психотерапія депресивних станів.

9.1. Теоретичні підходи до проблеми безробіття 
у вітчизняній і зарубіжній психології

За останній час у країнах, постраждалих від економічної кризи, спостеріга-
ється стрімке підвищення рівня безробіття. Особливу значущість за таких умов 
набувають питання працевлаштування населення, професійного перенавчання 
безробітних. Значною мірою вирішенню означених проблем може сприяти 
психологічне вивчення проблем професійної переорієнтації (ППО) населення.

Безробіття — це соціально економічне явище, коли частина працездат-
ного населення країни залишається без роботи. Причинами безробіття мо-
жуть бути об’єктивні чинники: соціально-економічна криза, скорочення шта-
ту на підприємствах, невідповідність пропозиції на окремі професії попиту 
на ринку праці, регіональні відмінності на ринку праці, труднощі при пра-
цевлаштуванні молодих спеціалістів. Суб’єктивними чинниками безробіття 
є «людський фактор»: недостатність необхідних професійних компетенцій і 
професійно важливих якостей, незадоволеність обраною професією і окре-
мими аспектами роботи, невідповідність професії психологічному типу осо-
бистості тощо.

Робота або пошук роботи в умовах ринку праці вимагають від людини 
відповідності певним вимогам — бути професійно компетентною, конкурен-
тоспроможною, мобільною, добре орієнтуватись у ситуації на ринку праці, 
мати відповідні психологічні якості.
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Проблема безробіття для особистості може виникати задовго до етапу 
професійної діяльності роботи за обраним фахом. Потенційно ця проблема 
може зароджуватися ще в юнацькому віці на етапі професійного самовизна-
чення, оскільки вибір майбутньої професії частиною старшокласників здійс-
нюється стихійно, випадково і необґрунтовано. Водночас, у життєвих і про-
фесійних цінностях сучасної молоді переважають прагматично-утилітарні 
потреби. Слід пам’ятати, що неправильно обрана професія — це втрата лю-
диною власного часу життя, необхідність перенавчання і оволодіння новою 
професією, затримка в професійному становленні особистості. Після закін-
чення школи молоді люди, зазвичай, не мають чітких реалістичних уявлень 
про те, в яких умовах їм доведеться працювати, про вимоги професійного 
середовища до робітника.

Однією із важливих проблем, пов’язаних з професійною самореалізацією 
особистості, є те, що лише 12-15 % випускників вищих навчальних закла-
дів працюють за фахом (за даними 2012 року). Таким чином, виникає певне 
протиріччя між професійною освітою і подальшою трудовою діяльністю мо-
лодого спеціаліста. Якщо випускник не працює за фахом, то його навчання 
у вищому навчальному закладі виявляється недоцільним. У реаліях сьогоден-
ня отримання диплома ВНЗ і робота за фахом значною мірою не співпадають. 
Означена проблема потребує окремого аналізу як комплексна соціально-еко-
номічна, а не лише психологічна проблема.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці, особливо на так звані пре-
стижні професії (юриста, економіста, менеджера тощо), коли кількість бажа-
ючих отримати роботу в кілька разів перевищує реальний попит, роботодавці 
практикують прагматичний підхід і мають змогу обирати найкращих робіт-
ників.

Сучасного роботодавця не цікавлять кількість дипломів про вищу освіту 
претендента на вакансію. Перш за все роботодавця, керівника цікавить уміння 
робітника плідно й ефективно працювати і приносити прибуток. Рівень його 
професійної компетентності та наявність відповідних професійних якостей.

Сьогодні цінуються не потенційні можливості, а результат. Ще одна про-
блема полягає у тому, що від молодих спеціалістів вимагають досвіду роботи, 
хоча у більшості випускників ВНЗ він відсутній.

Якщо молодий спеціаліст не буде прагнути професійного розвитку, під-
вищення професійної компетентності, не буде мати відповідних професій-
но-важливих якостей, він не зможе конкурувати на ринку праці, отже стане 
потенційним безробітним.

Серйозної уваги потребує, також, проблема неготовності значної кількос-
ті учнівської молоді працювати в умовах ринкової економіки, ринку праці. Бі-
льшість молоді психологічно не підготовлена до ринкових відносин і роботи 
в умовах ринку праці. Це потенційно збільшує ризик виникнення безробіття 
у подальшому.

Отже, проблема психології ППО є актуальною в умовах соціально-еко-
номічної кризи. Психологічне вивчення особистості безробітного є основою 
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для розробки програм і рекомендацій щодо психологічної допомоги людині 
в умовах кризової ситуації безробіття, технологій психотерапевтичної, кон-
сультативної та психокорекційної допомоги безробітним з урахуванням їх 
індивідуально-типологічних рис.

Серед особливостей ситуації ППО нами виділено її кризовий характер і 
стресовий вплив на особистість безробітного, значні обмеження та складно-
сті об’єктивного й суб’єктивного характеру у виборі нової професії, виник-
нення внутрішньо особистісного конфлікту у зв’язку з життєвою кризою без-
робіття, зменшення шансів виграти жорстку конкурентну боротьбу на ринку 
праці порівняно з працюючим населенням, зниження активності і мотивів 
досягнень, самооцінки, виникнення психосоматичних розладів, погіршення 
фізичного та психічного здоров’я, відчуття станів психічного напруження, 
стресу, депресії, апатії, агресивності тощо.

Отже, вивчення психологічних аспектів безробіття має важливе науко-
ве і практичне значення, дає цінну інформацію про особистість, яку можна 
використати для надання безробітному ефективної психологічної допомоги. 
Зокрема, така інформація може сприяти самопізнанню й саморозвитку без-
робітного, сприяти оптимальному вибору нової професії, вирішенню осо-
бистісних внутрішніх проблем, підвищенню адаптації в кризовій життєвій 
ситуації безробіття.

Закриття багатьох підприємств та організацій, скорочення штатів і робо-
чого часу працюючих негативно впливають на загальний психологічний на-
стрій у суспільстві. Особливо незахищеними в цій ситуації стають робітники, 
які втратили роботу, стали безробітними. Отже, проблема безробіття і проф-
орієнтаційна робота з безробітними у Центрах зайнятості є сьогодні досить 
актуальною. Головною психологічною ознакою ситуації безробіття є те, що 
вона постає перед людиною як кризова життєва ситуація. Безробіття є ком-
плексною психологічною проблемою, яка значною мірою впливає на всі сфе-
ри життя людини, на її поведінку, когнітивну й емоційну сфери, і цей вплив є 
переважно негативний. У кризовій життєвій ситуації безробіття особистість 
відчуває негативний вплив багатьох стресогенних факторів. Однією з осно-
вних об’єктивних причин є те, що фахівцям, які вимушено втратили роботу, 
певний термін важко її знайти, таку, яку б вони хотіли, особливо за умови 
зниження попиту на певну професію на ринку праці. Отже, при вимушеній 
втраті роботи може виникати потреба в професійній переорієнтації для де-
яких безробітних, а це у свою чергу значно ускладнює проблему подальшого 
працевлаштування, і робить ситуацію безробіття ще більш кризовою.

Зміна професії постає перед людиною як складна комплексна проблема, 
яка потребує часу, значних фізичних, психологічних і моральних зусиль, 
в умовах різних обмежень і значного впливу стресу. Постійна дія стресо-
генних факторів — типова негативна ознака ситуації безробіття. При цьому 
ще слід зауважити, що несподівана втрата роботи, неочікуване звільнення 
застає людину зненацька і стає для неї серйозною психологічною пробле-
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мою. Жорсткий стрес, який при цьому отримує людина, триває досить довго 
і не одразу долається. При втраті роботи порушуються звичні адаптаційні ме-
ханізми, особистість відчуває значний психологічний тиск, психічне напру-
ження, розпач, відчай, зневіру у власних силах. Вона вже не здатна планувати 
майбутнє, яке постає перед безробітним невизначеним, безперспективним і 
безрадісним. Доки безробітний не визначиться, не знайде нову роботу або 
не піде на перенавчання, негативний вплив стресогенних факторів залишить-
ся. Отже, в життєвій ситуації безробіття людина потребує психологічної до-
помоги, і особливо на початку означеної кризової ситуації.

Специфіка самої ситуації безробіття полягає в тому, що вона сама по собі 
об’єктивно вже є причиною виникнення у людини комплексу соціальних і 
психологічних проблем, за виключенням тих випадків, коли людина за тих 
чи інших обставин не сприймає цю ситуацію як загрозливу або несприятли-
ву. Зазвичай безробіття постає перед особистістю як дуже актуальна, складна і 
суперечлива життєва проблема, яка потребує свого вирішення. Втрата роботи 
негативно позначається на якості всього життя людини, на її сім’ї, стосунках з 
оточуючими, її соціальному статусі. Отже, проблема безробіття стає для лю-
дини тотальною психологічною проблемою, і за таких умов значна кількість 
безробітних, крім професійної консультації, потребує додаткової психологічної 
допомоги у вигляді загальної психологічної консультації або психотерапії.

Важливим концептуальним положенням сучасної вітчизняної психологі-
чної теорії є бачення особистості як суб’єкта самопізнання, саморозвитку, 
самовизначення і самореалізації. Через бачення особистості, як активного 
суб’єкта власного життя в психологічній теорії і практиці реалізується осо-
бистісно-орієнтований підхід, розроблений вітчизняними науковцями Г. Бал-
лом, О. Киричуком, Н. Литвиновою, Н. Побірченко, В. Рибалкою, В. Синяв-
ським, Б. Федоришиним та ін.

Розуміння особистості, як суб’єкта профорієнтаційної діяльності, перед-
бачає її бачення в центрі системи професійної орієнтації, профорієнтаційної 
роботи в Центрах зайнятості. Займаючи позицію суб’єкта профорієнтаційної 
діяльності, професійного самовизначення або переорієнтації, особистість 
відходить від позиції об’єкта впливу ззовні, з боку суспільства, і самостій-
но вирішує проблеми професійного становлення й самореалізації [3, с. 52]. 
У процесі професійної консультації безробітних в Центрах зайнятості проф-
консультант здійснює системне психологічне вивчення особистості клієнта 
з метою надання йому необхідної психологічної допомоги, і, якщо в цьому 
виникає потреба, — психотерапевтичної. В кризовій ситуації безробіття лю-
дина значною мірою втрачає здатність активного суб’єкта життєдіяльності, 
а тому потребує додаткової психологічної допомоги у вигляді психотерапії.

Зазвичай ситуація безробіття є тотальною життєвою кризою для особи-
стості, психотравмуючою, стресовою ситуацією. Однак слід зазначити, що 
безробіття не завжди для людини є ситуацією життєвої кризи і має негативні 
наслідки.
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Кризовість ситуації безробіття і сила стресу будуть залежати від того, на-
скільки актуальною і важливою для особистості буде ця проблема як в ма-
теріальному, так і в психологічному вимірах. Якщо людина матеріально за-
безпечена, і не потребує матеріальної підтримки, у ситуації безробіття вона 
може почуватися досить комфортно і не прагнути змінити ситуацію. В таких 
випадках безробіття не буде переживатися особистістю як кризова ситуація, 
оскільки вона не буде сприйматися людиною як загрозлива або несприятлива 
ситуація. Однак навіть у такій зовні комфортній ситуації відсутності проблем 
матеріального характеру залишається проблема психологічна, а саме — осо-
бистісної і професійної самореалізації. Проблема зайнятості не обмежується 
матеріальними потребами людини, хоча вони зазвичай є найважливішими. 
Однак психологічний аспект, а саме — життєві цілі та цінності особистості, 
її душевний і духовний світ, її прагнення, бажання і почуття, залишається 
не менш актуальним.

Схожі підходи реалізуються сьогодні у зарубіжній психології, зокрема, 
в гуманістично-екзистенційній (Л. Браммер, А. Маслоу, Р. Мей, Г. Оллпорт, 
К. Роджерс, Е. Шостром та ін.). У сучасній зарубіжній літературі професійне 
консультування сприймається як частина загального психологічного консуль-
тування (терапевтичної психології). Професійні проблеми особистості не мо-
жуть виділятися в якості спеціальної частини консультування і психотерапії, 
тому що професійне консультування здійснюється у контексті повного розу-
міння цілісної особистості, а не її окремих проблем [19, с. 516].

Ефективне професійне консультування не може бути ізольованим механі-
чним процесом визначення відповідності між людиною і роботою. Професій-
не консультування — це більше, ніж раціональний процес оцінки особистіс-
них якостей людини і їх відповідності певній сфері професійної діяльності. 
Професійне консультування — це, головним чином, реалізація «Я-концепції» 
клієнта, який існує у багатовимірному просторі його зв’язків з оточуючим 
світом, а не лише в контексті професійної діяльності.

Важливе значення має для клієнта психотерапевтичний досвід, який він 
може отримати в процесі психологічної консультації. Такий досвід дає клієнту 
змогу розширити можливості власного розуміння та сприйняття, подивитись 
на себе об’єктивно, внаслідок чого відбуваються позитивні зміни в структурі 
«Я-концепції», стає можливою реорганізація «Я-колишнього» в «Я-нового», 
більш досконалого [5, с.73].

Щоб здійснювати позитивний психотерапевтичний вплив на особистість 
клієнта, консультант має бути розвинутою і зрілою особистістю, мати відпо-
відні психологічні якості й професійні знання, достатній фаховий рівень.

В процесі профконсультативної бесіди консультант має не лише надати 
допомогу у вирішенні проблеми зайнятості клієнта, а й допомогти в найпо-
внішому розкритті всього особистісного потенціалу клієнта. Особистісно-
орієнтований підхід передбачає розуміння особистості як складної, інтег-
рованої і неповторної структури, в усьому багатстві її внутрішнього світу, 
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своєрідності поведінки, особливостей мислення, емоційно-вольових проявів, 
уяви тощо. Усі означені особливості клієнта ефективний профконсультант 
має враховувати в своїй роботі [4, с. 68]. Основним змістом консультатив-
ної (позамедичної) психотерапії є надання психологічної допомоги клієнту 
у вирішенні складної життєвої ситуації, коли власних психологічних ресурсів 
клієнта недостатньо, і він сам не в змозі вирішити свої проблеми.

Для досягнення ефективного психотерапевтичного результату консуль-
тант повинен організувати такі впливи на клієнта, які б сприяли розвитку 
його особистості та стимулювали власний психологічний потенціал, покра-
щенню навичок міжособистісного спілкування і соціальній адаптації.

Сучасний етап розвитку психологічної допомоги характеризується тим, 
що психотерапія вже давно вийшла за межі власно невропатології і психіатрії. 
Зараз вона широко використовується в багатьох сферах медичної практики — 
терапії, хірургії, психосоматичних хворобах тощо, а також у психологічному 
консультуванні. Основу сучасної психотерапії складають різні науки, такі як 
медицина, психологія, фізіологія, лінгвістика, філософія. В психологічному 
консультуванні психотерапія використовується у професійному і сімейному 
консультуванні, кабінетах реабілітації та ін. [2, с. 10].

За О. Бондаренко, існують три рівні та форми психологічної допомоги, 
які знаходяться між собою у взаємозв’язках, однак вирізняються за пробле-
матикою об’єктом, предметом і методами впливу, цілями та результатом [2, 
с. 27-28].

На рівні психологічного консультування проблематикою є особистісне 
благополуччя клієнта, консультант працює з екзистенційними цінностями 
клієнта. Змістом діяльності є емоційна підтримка клієнта, пошук нових жит-
тєвих стратегій. Основні методи роботи — консультативна бесіда, соціаль-
но-психологічний тренінг (СПТ). За цілями та результатами — поглиблення 
саморозуміння, прояснення ситуації, зміна екзистенційної або соціальної по-
зиції, набуття нових психосоціальних умінь.

На рівні консультативної (позамедичної) психотерапії проблематикою є 
особистісне та соціальне здоров’я, предметом — особистість та суспільст-
во у проживанні критичних ситуацій, змістом діяльності психотерапевта — 
об’єктивація та рефлексія ситуації, створення умов для подолання психологі-
чних травм та конфліктів; методи роботи — психотерапевтична бесіда, СПТ, 
групи інтенсивної психотерапії, аутотренінг; цілі та результати — емоційне 
відреагування (зняття стресу), набуття клієнтом нових життєвих смислів, по-
долання емоційної травми, внутрішніх конфліктів і криз.

Рівень медичної психотерапії передбачає лікування психічного та сома-
тичного здоров’я пацієнта, предметом впливів є організм і психіка пацієнта 
у конкретних захворюваннях, змістом роботи — лікування основного та су-
путнього захворювання, усунення симптомів та причин страждання пацієнта. 
Методи — психотерапевтичний сеанс, непряме та пряме навіювання (гіпноз), 
аутотренінг, групова психотерапія, поведінкова та глибинна психотерапія; 
цілі та результати — поліпшення стану здоров’я пацієнта, одужання.
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Консультативна (позамедична) психотерапія у широкому значенні поняття 
включає в себе надання психологічної допомоги здоровим людям (клієнтам) 
у ситуації життєвої кризи, різноманітних психологічних труднощів, особис-
тісних проблем і внутрішньо особистісних конфліктів, а також у разі потреби 
покращити якість власного життя.

В умовах профконсультації особистісно-орієнтована психотерапія допо-
магає клієнту здійснити позитивні зміни у його свідомості стосовно ставлен-
ня до своєї особистості і власного життя, професійного становлення та само-
реалізації, покращення соціальної й професійної адаптації.

Використання консультантом конкретних психотерапевтичних методик 
і технік буде зумовлюватись особистими уподобаннями, рівнем професій-
ної майстерності та досвідом роботи. Зазвичай консультативна психотерапія 
не обмежує консультанта вибором психотехнік лише одного психологічного 
напрямку й передбачає використання методик різних напрямків («еклекти-
чний» підхід в психотерапії). У кожному конкретному випадку консультант 
вибирає для себе ту чи іншу концепцію і психотехніки в залежності від про-
блематики, особливостей ситуації, власної позиції (інтересів, уподобань, пе-
реваг), світосприйняття, фахового рівня тощо. Конкретна практика реально 
випереджає будь-яку психологічну теорію, й саме вона, за великим рахунком, 
є «критерієм істини». Саме на потреби практики, а не на теоретичну «чистоту 
одягу» має орієнтуватись профконсультант в своїй роботі. Реальне значення 
має лише ефективність роботи консультанта, досягнення позитивного психо-
терапевтичного або консультативного ефекту.

Найбільш типовими проблемами в професійному консультуванні безро-
бітних є психологічні захисти, психічні травми, кризові стани, стреси, не-
вротичні стани або неврози, фрустровані або нереалістичні потреби, вира-
жені акцентуації, внутрішні конфлікти, тривожність, страхи, фобії, депресія, 
ригідність, агресивність тощо. Означена проблематика і складає те можливе 
«поле» консультативної або психотерапевтичної допомоги безробітним пра-
цівниками служб зайнятості.

Особливе значення в означеній проблематиці має проблема депресії. Де-
пресивні клієнти складають переважну більшість серед усієї кількості без-
робітних, тому профконсультант повинен мати навички психотерапевтичної 
роботи з цією категорією клієнтів.

Депресія є одним з головних симптомів більшості психічних розладів. 
Виділяють три основні види депресії за тяжкістю її проявів — реактивну де-
пресію, невроз і психоз [11, с. 193]. Найбільш «легкою» з них є реактивна 
депресія, яка є наслідком психотравмуючої ситуації, зокрема, безробіття. 

Симптомами депресії є пригнічений настрій клієнта, самозвинувачення, 
«синдром невдахи», апатія і пасивність, втрата інтересу до життя, самопри-
ниження, занижена самооцінка, смуток, неадекватна оцінка ситуації. За цими 
ознаками досвідченому консультанту досить легко встановити депресивно-
го клієнта і розробити стратегію відповідної психотерапевтичної допомоги. 
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Людина в стані депресії сприймає лише негативні особливості життя, бачить 
його в чорному кольорі, та вважає таке бачення світу єдино правильним, 
а інші альтернативи — ілюзіями. Депресивний клієнт зайнятий лише власни-
ми проблемами і станом здоров’я, все інше в житті його не цікавить. Таким 
чином, викривляється нормальне сприйняття світу і себе, відбуваються нега-
тивні зміни в когнітивній та емоційній сферах. Людина не вірить у майбут-
нє, в можливість покращити ситуацію і знайти роботу, яка б її задовольнила. 
Особистість потребує допомоги, однак пригнічений настрій, озлобленість 
призводять до невдач у міжособистісних стосунках, що в свою чергу ще бі-
льше посилює депресію.

Людина в стані депресії страждає мовчки, відчуваючи безсилля й безна-
дійність, злість на себе, інших, на життя, і не може самостійно змінити таку 
ситуацію. Однією з особливостей депресії є залежність від думки та оцінки 
оточуючих людей, особливо близьких. Залежність і чутливість від оцінки й 
критики себе породжують невпевненість у собі і власних силах, що в свою 
чергу знову підсилює депресію, і людина потрапляє в «порочне коло» влас-
ної проблеми. Виникає парадоксальна ситуація, коли, з одного боку, людина 
конче потребує допомоги й підтримки, а з іншого, не може її отримати вна-
слідок власної неадекватної позиції і поведінки. Тому депресію називають 
«перевернутою злістю».

Щоб запобігти виникненню можливих негативних явищ у профорієнта-
ційній роботі з безробітними вчителями слід враховувати означені проблеми, 
звертаючи увагу на те, що в професійних цінностях безробітні переважно 
орієнтується на зовнішні чинники — кар’єру, успіх, матеріальну винагороду, 
престижність професії, а не на змістовні смисли професійної діяльності.

9.2. Експериментальне дослідження особливостей 
ситуації безробіття і психологічних чинників 
професійної переорієнтації педагогічних працівників

Вивчення психологічних особливостей ситуації безробіття, поведінки лю-
дини в цій ситуації і розробка науково-обґрунтованих рекомендацій для пе-
дагогічних працівників щодо подолання кризової життєвої ситуації здійсню-
валося в процесі виконання науково-дослідної роботи співробітників відділу 
профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України за темою «Профорієнтаційні тех-
нології психологічної допомоги педагогічним працівникам в ситуації безро-
біття». Методологічним підґрунтям дослідження стали принципи розвитку 
особистості, єдності свідомості і діяльності, теорії ведучих тенденцій, систе-
мно-структурний підхід.

Психологічне вивчення особистості безробітних педагогічних працівни-
ків стало основою для розробки програм і рекомендацій щодо психологічної 
допомоги людині в умовах кризової ситуації безробіття, а також створення 
комплексу консультативних, психокорекційних і психотерапевтичних техно-
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логій допомоги безробітним педагогам у процесі їх професійної переорієн-
тації, які б сприяли кращому подоланню кризової ситуації безробіття покра-
щенню адаптивних можливостей безробітних, оптимальному вибору нової 
професії, підвищенню конкурентоспроможності в формуванні позитивного 
ставлення до себе.

Сучасний розвиток профорієнтаційної теорії і практики, пошук нових ін-
новаційних технологій для вирішень проблем безробіття обумовлюють необ-
хідність дослідження впливу ситуації безробіття на психічні емоційні стани, 
самопочуття, самооцінку і самоприйняття, взаємовідносин з оточуючими.

Мета експериментального дослідження полягала у виявленні психоло-
гічних чинників впливу життєвої ситуації безробіття на педагогічних пра-
цівників, обґрунтуванні та впровадженні профорієнтаційних технологій 
психологічної допомоги безробітним педагогам в процесі їх професійної пе-
реорієнтації.

Для реалізації цієї мети експериментального дослідження виконувались 
такі завдання:

експериментальне дослідження психологічних особливостей профе-
сійної переорієнтації педагогічних працівників;
визначення та узагальнення особливостей ситуації безробіття педаго-
гічних працівників.

У відповідності з метою та поставленими завданнями визначено ком-
плекс методів дослідження, серед яких провідними є: бесіда, спостереження, 
анкетування, психологічна діагностика особистості педагогічного працівни-
ка. Для психологічної діагностики особистісних особливостей безробітних 
педагогів використовувались методики професійної спрямованості Дж. Гола-
нда, М. Земфір — А. Реан «Мотивація професійної діяльності»; Г. Айзенка 
«Самооцінка психічних станів»; «Самопочуття, активність, настрій» (САН); 
Д. Леонтьева «Смисло-життеві орієнтації» (СЖО).

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що більшість педа-
гогічних працівників, які стали безробітними, опинились в цій ситуації не ви-
падково. Професійний вибір 83 % безробітних педагогічних працівників був 
зроблений стихійно і випадково. Лише 6 % опитуваних зробили його свідомо. 
Не визначились 11 % респондентів. Мотиви вибору професії та професійного 
навчального закладу надзвичайно важливі для подальшої успішної професій-
ної діяльності і професійної самореалізації у професії педагога.

Як свідчать результати, отримані за методикою професійної спрямованос-
ті Дж. Голланда, мотиви вибору професії відповідно до власних професійних 
інтересів і здібностей у безробітних педагогічних працівників майже відсутні 
(83 %). Вибір професійного навчального закладу означеними респондентами 
також відбувався випадково, стихійно. Отже, значна більшість безробітних 
педагогів ще на етапі професійного самовизначення обирала не ту професію 
і не за власним бажанням, інтересами й схильностями, тобто стихійно та не-
обґрунтовано. У цьому випадку можна вважати, що безробіття стало законо-

–

–
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мірним результатом хибного і неусвідомленого вибору майбутньої професії 
на етапі професійного самовизначення. Крім того, в цій групі безробітних 
виявлено недостатній рівень необхідних професійних компетенцій і профе-
сійно важливих якостей, а також означена категорія безробітних педагогів 
потребує професійної переорієнтації, тобто відмови від професії педагога і 
вибору іншої професії, професійної перекваліфікації.

За результатами, що отримані за методикою К. Земфір в модифікації 
А. Реана, визначено особливості мотивації професійної діяльності педагогів, 
які надалі стали безробітними. У більшості досліджуваних переважає зов-
нішня мотивація, причому приблизно рівною мірою зовнішньо-негативна 
(вона притаманна 43 % опитуваних), і зовнішньо-позитивна мотивація (48 %). 
Внутрішня мотивація виявлена лише у 9 % респондентів. Отже, для більшос-
ті педагогічних працівників, які опинились в ситуації безробіття, — в їх про-
фесійній діяльності домінувала зовнішньо-негативна мотивація (прагнення 
уникнути критики з боку керівника або колег, бажання уникнути можливого 
покарання або неприємностей) і зовнішньо-позитивна мотивація (просуван-
ня по службі, грошовий заробіток, потреба в досягненні соціального прести-
жу і поваги з боку інших).

Внутрішня мотивація, а саме — задоволення від самого процесу і результа-
ту праці, можливість найбільш повної самореалізації саме в цій діяльності, яка 
в ідеалі має переважати над зовнішньою мотивацією в професійній діяльності 
робітників виявлена лише у незначної частини (9 %) безробітних педагогів.

Таким чином, мотивація професійної діяльності педагогічних працівни-
ків, які стали безробітними, спрямована головним чином на зовнішні фак-
тори та майже не стосується змістовних, суттєвих ознак самої професійної 
діяльності педагога.

Порівнюючи результати дослідження мотивація професійної діяльності і 
результати мотивів вибору професії педагога, можна помітити тісний взаємо-
зв’язок між ними. Випадково професію педагога обрали 83 % респондентів, 
зовнішня мотивація професійної діяльності зафіксовано у 91 % опитуваних. 
Звідси можна зробити висновок, що випадковий і стихійний вибір професії 
педагога у подальшому зумовлює переважно зовнішню спрямованість моти-
вації професійної діяльності педагогічних працівників.

Основними причинами незадоволеності професії педагога, за результата-
ми нашого дослідження, стали:

низький рівень зарплати (96 %);
неможливість покращення матеріального становища сім’ї і створення 
гідних умов життя (89 %);
випадковий і необґрунтований вибір професії педагога (83 %);
низький соціальний статус і престижність професії педагога (72 %);
нелюбов до професії педагога, небажання працювати педагогом (65 %);
недостатність належних професійних компетенцій і професійно-важ-
ливих якостей (55 %);

–
–

–
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неможливість побудови кар’єри (51 %);
високе нервово-психічне напруження в професії педагога (31 %);
велика кількість формальних, зайвих і несуттєвих професійних фун-
кцій (26 %);
незадоволеність психологічним кліматом у педагогічному колективі 
(22 %).

При цьому більшість безробітних педагогічних працівників сприйма-
ють ситуацію безробіття, як кризову і відчувають негативний вплив стресу. 
Про ознаки кризового характеру в ситуації безробіття та значного впливу 
стресу на особистість свідчать результати вивчення психічних і емоційних 
станів безробітних педагогів.

Психічні стани безробітних досліджувались за методиками САН (само-
почуття, активність, настрій) і «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка. 
У ході дослідження нами виявлено значну пригніченість психічних станів 
опитуваних. Зокрема, низький рівень показника «Самопочуття» має 62 %, се-
редній 23 %, високий — лише 15 %. Низький рівень «Активності» виявлено 
у 74 % респондентів, середній — 17 %, високий — 9 %. Низькій рівень показ-
ника «Настрій» мають 78 % опитуваних, середній — 17 %, високий лише 5 % 
респондентів. Отримані результати переконливо свідчать про значну пригні-
ченість психічних станів безробітних педагогів, при чому значній більшості 
респондентів притаманні низька активність і негативний настрій, дещо кра-
щим є показник «Самопочуття». Пригнічені психічні стани людини (низька 
активність, погані самопочуття і настрій) є ознаками депресивних станів, 
а людина в стані депресії потребує психотерапевтичної допомоги. Таким чи-
ном, психотерапевтична допомога безробітних педагогічних працівників стає 
додатковою функцією у роботі профконсультанта.

Про кризовий характер ситуації безробіття свідчать також результати те-
сту «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка. Високий рівень тривожно-
сті виявлено у 69 % респондентів, середній рівень мають 18 %, і лише 13 % 
респондентів показали низький рівень тривожності. Тривожність — це емо-
ційний стан людини, який виникає в ситуації можливої небезпеки і нервово-
психічного напруження. Тривожність є основою багатьох психічних розладів 
індивіда, а також депресії. Вона є показником реакції людини на несприятли-
ві зовнішні обставини (ситуативна тривожність), а також тривожності особи-
стісної як стабільної риси людини. Припускаємо, що в кризовій ситуації без-
робіття, висока тривожність у більш ніж дві треті опитуваних є результатом 
кризового характеру ситуації безробіття, та є ситуативною.

Схожі результати отримані і за показником «Фрустрації». Високий рі-
вень фрустрації показали 62 % респондентів, відповідно, середній рівень 
— у 23 %, низький у — 15 % опитаних педагогів. Фрустрація — це психічний 
стан переживання невдачі, який виникає при наявності реальних або уявних 
нездоланних перешкод на шляху до досягнення мети. Фрустрація — пригні-
чений психічний стан особистості, який блокує активність людини і досяг-
нення поставленої мети.

–
–
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В нашому випадку ситуація безробіття виступає реальним чинником бло-
кування виконання професійної діяльності. Стан фрустрації пов’язується з 
переживанням низки негативних емоцій — апатією, роздратованістю, гнівом, 
почуттям провини, пасивністю, тощо. Фрустрація є однією з ознак форм пси-
хологічного стресу. Рівень фрустрації залежить від сили інтенсивності фру-
стратора, від функціонального психічного стану людини і від сталих форм 
емоційного реагування особистості на життєві труднощі.

При тривалих переживаннях фрустрації і стресу людині важко самостійно 
подолати кризову життєву ситуацію, якою є безробіття, тому вона потребує 
зовнішньої психологічної допомоги.

За показниками агресивності і ригідності за тестом СПС отримані насту-
пні результати: 42 % опитаних показали високий рівень агресивності, 33 % — 
середній, 25 % — низький рівень. У кризовій ситуації безробіття агресивність 
може проявлятись і як реакція на несприятливу, загрожуючу ситуацію, і як 
стала риса особистості. Слід зазначити, що у більшості респондентів (58 %) 
агресивність не є високою.

В профконсультаційній роботі з безробітними консультанту особливу ува-
гу слід звертати на клієнтів з високою агресивністю, та будувати відповідні 
стратегії й техніки психотерапевтичного впливу на клієнта.

За показником «ригідність» отримані наступні результати: високий рі-
вень ригідності виявлено у 37 % респондентів, середній у — 33 %, і низький 
— у 30 % опитуваних. Таким чином, майже не виявлено переваги конкретного 
рівня прояву даного показника в обстежуваній групі безробітних. Однак висока 
зацикленість на негативній ситуації і негативних емоціях, які відображає пока-
зник ригідності, зафіксована у більш ніж однієї третини респондентів (37 %).

Порівнюючи результати дослідження психічних станів безробітних педа-
гогів за тестами «САН» і «Самооцінка психічних станів» можна констатува-
ти, що вони значною мірою співпадають по суті. За результатами цих тестів 
можна зробити висновок, що ситуація безробіття для більшості педагогічних 
працівників стала кризовою. Вони переживають значний стрес і пригнічені 
психічні стани.

Крім аналізу актуальних психічних станів, ми досліджували деякі ас-
пекти когнітивної сфери особистості, а саме — смисло-життеві орієнтації 
(СЖО) за методикою Д. Леонтьєва «Тест смисло-життевих орієнтацій». Ни-
зький рівень загального показника осмисленості життя мають більшість опи-
туваних (65 %), середній рівень — 22 % і високий — лише 13 % респондентів. 
За шкалою «Цілі» низький рівень — у 52 % респондентів, середній мають, 
відповідно, 31 % і високий — 17 %. Шкала «Цілі в житті» відображує присут-
ність або відсутність в житті людини цілей на майбутнє, які придають життю 
осмисленість, спрямованість і часову перспективу. Отже, для більшості без-
робітних педагогів (65 %) перспектива майбутнього досить песимістична та 
невизначена, і в ситуації безробіття у них відсутні чіткі життєві сили.

За шкалою «Процес» низькі результати отримані у 70 % опитуваних, се-
редні у 20 % і високі — у незначних 10 %. Шкала «Процес» відображує сам 
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процес життя, його емоційну насиченість й інтерес до нього. Отже, в ситуації 
безробіття більшість педагогічних працівників втрачають інтерес до життя і 
його позитивну емоційну насиченість.

За шкалою «Результат» низькі показники отримані у 54 % респондентів, 
відповідно, середній рівень мають 28 % опитуваних і високий — 18 %. Шкала 
«Результат» оцінює результативність життя або задоволеність самореаліза-
цією. Означений показник відображає оцінку людиною пройденого відріз-
ку життя, відчуття того, наскільки вдалим та осмисленим був цей проміжок 
життя. У нашому випадку більшість опитуваних (82 %) в цілому не задоволе-
ні прожитою частиною життя.

Низькі значення за шкалою «Локус-контроль Я» мають 76 % безробітних, 
середній — 15 % і високий рівень — лише 9 % респондентів. Отже, у «Я кон-
цепції» більшість опитуваних не бачать себе сильною особистістю, здатною 
побудувати своє життя у відповідності до власних цілей і уявлень про сенс 
життя. Вони не вірять у власні сили та можливість контролювати події вла-
сного життя. Низькі значення за шкалою «Локус-контроль життя» отримані 
у 73 % респондентів, відповідно, середній рівень — у 16 % і високий — у 11 % 
обстежуваних. Показник «Локус-контролю життя» свідчить про впевненість 
особистості у тому, що вона здатна контролювати власне життя, вільно при-
ймати рішення, втілювати їх в життя. Отже, більшість безробітних педаго-
гічних працівників не вірять у можливість контролювати й будувати власне 
життя, приймати рішення.

Таким чином, у педагогічних працівників в ситуації безробіття значною 
мірою деформуються ціннісні орієнтації, втрачається сенс життя, бажання 
досягати цілей в житті і професійній діяльності. Ми вважаємо, що означені 
негативні деформації в когнітивній сфері особистості тісно пов’язані з іншою 
сферою — емоційною, психічними станами індивіда. Припускаємо, що нега-
тивні тенденції деформування когнітивної та емоційної сфер особистості без-
робітних педагогів відбуваються постійно й одночасно, взаємообумовлюють і 
підсилюють одна одну. Виникає «порочне коло» зацикленості на негативних 
переживаннях, емоціях та думках, відношення до оточення і власного «Я». 
Все це є реакцією на життєву кризу, якою є безробіття. Якщо криза значною 
мірою вплинула на життя людини, обумовила виникнення пригнічених психіч-
них станів, втрату смислу життєвих орієнтацій, то за таких обставин подолати 
кризу самостійно людина не в змозі. Цій категорії безробітних конче потрібна 
допомога із зовні — сім’ї, друзів, психотерапевта. Ефективною і дієвою психо-
логічною допомогою за таких обставин може бути психотерапевтична робота 
профконсультанта з безробітними педагогічними працівниками.

Зміна професії соціального типу постає перед безробітними педагогічни-
ми працівниками як життєва криза, складна комплексна проблема, яка потре-
бує часу, значних фізичних, психологічних та моральних зусиль, в умовах 
різних обмежень і значного впливу стресу. Постійна дія стресогенних фа-
кторів — типова негативна ознака ситуації безробіття. Ознаками життєвої 
кризи виявлені підвищена тривожність, психологічна напруженість, знижен-
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ня активності, пригнічені психічні стани й депресивні настрої, домінування 
в мотивації професійної діяльності, переважно зовнішньої мотивації, низь-
кий рівень саморозуміння і самоповаги.

Основними психологічними особливостями професійної переорієнтації 
безробітних педагогічних працівників є невідповідність типу обраної профе-
сії педагога (соціальний тип «Людина-Людина») типу особистості, низький 
рівень професійних інтересів та їх невизначеність. Вказані причини зумов-
люють емоціональне незадоволення професійною діяльністю, небажання 
працювати педагогом, заважають професійній самореалізації особистості.

Аналіз результатів експериментального дослідження дозволив дійти ви-
сновків, що успішність професійної діяльності людини значною мірою буде 
залежати від того, наскільки тип обраної професії співпадає з типом особи-
стості. Якщо людина займається улюбленою справою, її діяльність буде плі-
дною і успішною, робота буде їй в радість, викликатиме позитивні емоції й 
задоволення, відчуття психологічного комфорту.

Особливе значення вибір професії і робота за фахом відповідно до влас-
них професійних інтересів, схильностей і здібностей набуває для такої важ-
ливої й поширеної групи професій, як педагогічний працівник (учитель, ви-
кладач, вихователь). Адже, професія педагога відноситься до гуманітарно-су-
спільного типу професій («соціальний» тип за Голандом, «Людина-Людина» 
за Є. Клімовим), і компетенції, і професійні якості педагога повинні відпові-
дати вимогам означеного типу професій.

Педагогічні працівники сприймають безробіття як життєву кризу, яка 
негативним чином впливає на їх життя — емоційно-вольову та когнітивну 
сфери, поведінку, відчуваючи вплив стресу, наслідками якого є погіршення 
психічного й фізичного здоров’я, зростання тривожності, психічної напру-
женості, виникнення станів депресії. Людина в ситуації безробіття потребує 
психологічної допомоги, тому що переживає життєву кризу і самостійно 
не може вирішити комплекс проблем, пов’язаних з безробіттям. Основними 
видами психологічної допомоги безробітним педагогічним працівникам є 
психологічне консультування та психотерапія депресивних станів.

9.3. Технології психологічної допомоги педагогічним 
працівникам у ситуації безробіття

Професійна орієнтація є науково-практичною системою підготовки особи-
стості до свідомого професійного самовизначення, самореалізації чи профе-
сійної переорієнтації. Сучасний етап розвитку професійної орієнтації в умовах 
ринкової економіки вимагає від неї нових підходів і способів їх вирішення.

Одним з важливих теоретичних положень є те, що в сучасних умовах го-
ловним суб’єктом професійної орієнтації стає особистість. Саме через актив-
ну профорієнтаційну позицію особистість виступає як суб’єкт самопізнання, 
саморозвитку і самореалізації.
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Професійна орієнтація виступає як система психологічної допомоги осо-
бистості у професійному самовизначенні чи зміні професії, оптимізації шля-
хів професійної самореалізації [6, с. 52].

Водночас ми розглядаємо професійну орієнтацію як сучасну соціальну і 
психологічну технологію, яка стосується найважливішого аспекту життєдія-
льності особистості — її професійної діяльності.

Технологічна сутність системи професійної орієнтації полягає в техноло-
гізації професійного становлення особистості на різних вікових етапах у про-
цесі неперервної професійної освіти.

Технологічний підхід в профорієнтації передбачає використання науко-
во-практичної системи багатовимірних форм, способів та методів допомоги 
особистості у професійному самовизначенні, самореалізації чи професійній 
переорієнтації.

Технологія профорієнтації передбачає певну послідовність реалізації 
принципів, форм і методів профорієнтаційної роботи з особистістю на різних 
вікових етапах — від професійного становлення і самовизначення до рівня 
професійної самореалізації й професіоналізму. Технологічна система проф-
орієнтації включає організаційні, методологічні та методичні засоби вирі-
шення проблем підготовки особистості до вибору чи зміни професії.

Основними технологічними складовими науково-практичної системи 
професійної орієнтації є: професійна інформація, професійна консультація, 
професійний добір (відбір), професійна адаптація.

Провідним структурним елементом професійної орієнтації і її технологі-
чним засобом психологічної допомоги особистості при виборі чи зміні про-
фесії є професійна консультація.

Професійну консультацію ми визначаємо як систему психологічного ви-
вчення особистості з метою надання їй обґрунтованих порад щодо оптималь-
них для неї напрямків і засобів вибору професії чи її зміни.

Технологічна послідовність проведення профконсультації з безробітними 
педагогами складає психологічний діагноз (проведення психодіагностичного 
обстеження), психологічний прогноз (співставлення психологічної структу-
ри особистості з вимогами професії) і надання психологічних рекомендацій 
щодо оптимальних шляхів подальшої професійної самореалізації.

Провідним елементом профконсультації і технологічним засобом психо-
логічної допомоги безробітним педагогам є профконсультаційна бесіда.

Професійну консультацію ми розглядаємо як основну технологію проф-
орієнтаційної роботи з педагогічними працівниками в ситуації безробіття. 
При значному погіршенні психічних станів безробітних, зокрема, при вини-
кненні депресії, допоміжною технологією надання психологічної допомоги 
безробітним педагогам є консультативна психотерапія депресивних станів.

Психотерапія — це комплексний лікувальний вербальний і невербальний 
вплив на емоції, судження, самосвідомість людини при багатьох психічних, 
нервових і психосоматичних захворюваннях. Вона є сукупністю різноманіт-
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них психологічних впливів на особистість пацієнта, спрямованих на усунен-
ня хворобливих відхилень і на лікування.

Клінічна психотерапія припускає вплив на психіку пацієнта: на ставлен-
ня до самого себе, свого стану, до інших людей і до життя в цілому. Вона 
пов’язана з лікування порушень соціальної поведінки, зміни свідомості і са-
мосвідомості.

Таке визначення психотерапії стосується клінічної, або медичної психоте-
рапії, це її розуміння у вузькому значенні. Клінічна психотерапія спрямована 
на лікування пацієнтів за допомогою психологічних засобів — методів гіпнозу, 
навіювання і самонавіювання, аутогенного тренування, раціональної терапії.

В широкому значенні психотерапія розуміється як надання психологічної 
допомоги здоровим людям (клієнтам) в ситуаціях різного роду психологічних 
труднощів, внутрішньо особистісних і міжособистісних конфліктів, а також 
у випадку потреби покращити якість власного життя.

Таку психотерапію називають особистісною, консультативною або поза-
медичною.

Професійна консультація виступає провідною технологією в профорієн-
таційній роботі з безробітними педагогами. У випадках, коли зустрічається 
значне погіршення психічних станів клієнта, зокрема, виникнення депресії, 
необхідно використовувати технологію консультативної психотерапії депре-
сивних станів безробітних педагогів. У такому випадку терапія депресивних 
станів виступає як допоміжна технологія психологічної допомоги особистос-
ті в складі основної технології — професійної консультації.

У професійній консультації безробітних педагогічних працівників консу-
льтант повинен надати кваліфіковану допомогу клієнту в подальшому про-
фесійному виборі. Крім того, консультант повинен, у разі потреби, надати 
безробітному психокорекційну або психотерапевтичну допомогу.

Консультант має використовувати не лише психодіагностичні методи до-
слідження, а й вивчати конкретну життєву ситуацію і особистість клієнта. 
Для цього мають широко використовуватись методи бесіди та спостережен-
ня. Такий комплексний особистісно-орієнтований підхід дозволить надати 
консультованому найбільш повну психологічну допомогу.

Особливу увагу при консультації безробітних треба звертати на психічні 
стани консультуємого, щоб з’ясувати, якою мірою стресова ситуація вплинула 
на особистість, і яку саме психологічну допомогу потребує клієнт у кожному 
конкретному випадку. Важливою складовою профконсультації виокремлюється 
консультативна психотерапія, враховуючи негативні наслідки ситуації безробіття 
на особистість, і неможливість самостійного вирішення проблеми клієнтом.

9.3.1. Технологія консультативної психотерапії безробітних 
педагогів з депресивними станами

Депресивний клієнт очікує від консультанта повної відповідальності 
за його життя, вирішення його проблем і прийняття рішень за нього. Таким 
чином, відбувається перенесення відповідальності за власне життя на іншого. 
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Отже, психотерапевт має зайняти таку позицію, щоб не дозволити клієнту так 
вважати. Насправді депресивний клієнт хоче набагато більшого, ніж психоте-
рапевтичної допомоги, і його очікування неправильні, неадекватні та дестру-
ктивні. Коли такі очікування не здійснюються, клієнт відчуває фрустрацію і 
злобу до психотерапевта, тому консультант має бути готовим до такого пере-
бігу подій. Смисл психотерапевтичної технології буде полягати в тому, що 
консультант не буде підбадьорювати або заспокоювати клієнта, це не подіє. 
Депресивний клієнт виглядає виснаженим і втомленим, тому депресію часто 
плутають з психосоматичними розладами, та радять клієнту відпочити, однак 
це не спрацьовує, й аналогічні поради теж не будуть ефективними.

Зовні надавати психотерапевтичну допомогу депресивним безробітним 
педагогам нескладно, однак насправді це не так, така робота вимагає від кон-
сультанта неабияких зусиль і високої професійної підготовки. У психотерапії 
депресій перед консультантом стоїть подвійне завдання: емпатична підтрим-
ка клієнта й раціональне роз’яснення його психологічних проблем. Означена 
технологія реалізується через те, що вже сам факт готовності консультанта 
допомогти сприяє позитивному психотерапевтичному ефекту, тоді як байду-
жість і неуважність до проблем клієнта діє навпаки, ще більше підсилює де-
пресію. Підтримка клієнта і розуміння його проблем зменшують негативний 
вплив депресії, дають клієнту надію, підвищують впевненість у собі, бажан-
ня протистояти психотравмуючій ситуації, стимулюють активність і бажання 
вирішити проблему працевлаштування. Досягти позитивного ефекту може 
лише той психотерапевт, якому не байдуже життя клієнта, який приймає лю-
дину такою, якою вона є в кризовій життєвій ситуації, і який прагне здійсни-
ти позитивні особистісні перетворення у безробітного педагога.

Технологія психотерапії депресивних клієнтів має також будуватися 
на тому, щоб звертати увагу на колишні досягнення і компетентність, вод-
ночас розкривати перспективу майбутніх професійних досягнень, ставити 
посильні поетапні цілі, які б зміцнювали віру безробітного педагога у власні 
сили і успішність в майбутній професійній діяльності.

Консультант має зайняти позицію активного діалогу з клієнтом, і ні в яко-
му разі не займати позицію очікування, активно обговорювати з клієнтом його 
проблеми і переживання. Оскільки депресія характеризується високою паси-
вністю, терапевту необхідно вести активну бесіду, спрямовану на спонукан-
ня активності клієнта. Головне — подолати небажання безробітного педагога 
самостійно аналізувати кризову ситуацію безробіття і власні проблеми. Слід 
також пам’ятати, що реактивна депресія зникає сама по собі при поліпшенні 
життєвих обставин. Отже, коли клієнт вирішує проблему працевлаштування, 
зникає й реактивна депресія.

Якщо стан клієнта досить важкий, і профконсультант бачить, що людина 
потребує медичної психотерапії та лікування, він повинен порадити клієнту 
звернутися з цього приводу до лікаря, й пройти курс лікування. Проведення 
медичної психотерапії в службах зайнятості ми вважаємо неможливим і не-
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доцільним, оскільки ця проблема стосується здоров’я людини, та виходить 
за межі консультативної практики.

9.3.2. Професійна консультація у професійній переорієнтації 
безробітних педагогів

Першим етапом технології професійної консультації є встановлення пси-
хологічного діагнозу за допомогою психодіагностики. Завдяки профорієн-
таційній психодіагностиці безробітний педагог отримує нові психологічні 
знання про себе, які сприяють розширенню самопізнання й самосвідомості 
особистості, формуванню адекватної самооцінки та самосприйняття, сти-
мулюють самовиховання і розвиток людини, сприяють ефективному вико-
ристанню потенційних можливостей індивіда, шляхів та способів побудови 
оптимальних життєвих стратегій і професійних планів. Результати профоріє-
нтаційного діагностичного дослідження є основою для проведення профкон-
сультативної бесіди з безробітним педагогом.

Технологія професійної консультації спрямована на досягнення таких ос-
новних цілей:

допомогти людині усвідомлено, обґрунтовано прийняти рішення щодо 
вибору чи зміни професії, місця роботи, перенавчання;
допомогти розробити основні шляхи і способи освоєння вибраної 
професії, місця роботи;
допомогти пізнати свої слабкі і сильні сторони, можливості.

Для здійснення цих цілей профконсультант має вирішити такі технологі-
чні завдання:

оцінити можливості безробітного педагога, його інтереси, нахили;
виявити рівень інформованості клієнта про стан ринку праці, зміст 
професій, доповнити й упорядкувати цю інформацію, вказати на дже-
рела її отримання;
виявити потреби безробітного педагога професійного та загального 
характеру;
провести психодіагностичне обстеження (мотиви, здібності, риси ха-
рактеру тощо);
мобілізувати приховані психологічні ресурси клієнта, що забезпечу-
ють самостійне вирішення проблем;
провести корекцію адаптаційних та особистісних дисгармоній безро-
бітного педагога;
надати допомогу у виробленні умінь аналізувати процес підготовки й 
прийняття рішення щодо професійного майбутнього.

Профконсультант намагається пробудити в особистості бажання і готов-
ність протидіяти обставинам, ставити перед собою мету та досягти її, тобто 
здатність будувати своє життя, створювати самого себе.

Профконсультант повинен знати психологічний стан та особливості без-
робітного педагога, який прийшов до нього на консультацію. Визначивши 
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в процесі бесіди індивідуально-психологічні особливості, емоційний стан і 
наявні професійні можливості клієнта, профконсультант може розпочинати 
пошук серед професій та вакантних робочих місць тих, які б відповідали на-
явним можливостям і досвіду.

При проведенні професійної консультації виникають різні проблемні си-
туації, які впливають на поведінку безробітного. Поведінка більшості людей 
у ситуаціях залежності, невизначеності, тиску і байдужості змінюється. Се-
ред клієнтів профконсультанта є невпевнені в собі, тривожні, часто емоційно 
нестійкі люди, які намагаються зняти з себе відповідальність за свої проблеми 
або хоча б розділити її з компетентною людиною. З такими клієнтами проф-
консультант повинен бути впевненим, чітким, навіть категоричним у своїх 
висновках; бажано витримувати дистанцію, це дозволяє «бачити» проблему 
зовні. У цій ситуації недопустимо наводити приклади зі свого життя, посила-
тися на власні труднощі, це знижує авторитет профконсультанта.

Інший тип клієнтів відрізняється високою впевненістю у своїх рішеннях 
і в собі. Вони приходять до профконсультанта лише для того, щоб підтвер-
дити правильність прийнятого рішення й впевнитися у високому власному 
професіоналізмі. Якщо це дійсно так, то профконсультанту лишається тіль-
ки підтвердити висновки і тактовно зняти деякі труднощі. В цьому випадку 
профконсультант стає веденим, і його позиція «доброї людини» дуже імпонує 
впевненим у собі безробітним.

Але є тип клієнтів не стільки впевнених в собі, скільки самовпевнених, 
до того ж ще й нігілістів (заперечують загальнолюдські цінності, моральні 
норми, традиції тощо), які вважають відвідування профконсультанта марною 
тратою часу. В таких випадках профконсультант повинен знайти конструк-
тивний вихід шляхом виявлення причин нігілізму, вибору тем для спільного 
обговорення проблеми та шляхів і засобів її вирішення. Можна ненав’язливо 
запропонувати пройти психодіагностичне обстеження, що може примусити 
клієнта замислитися над деякими особливостями своєї поведінки, наприклад, 
надмірною категоричністю і різкістю своїх суджень.

Деякі клієнти не можуть сформулювати свої труднощі, назвати проблеми. 
Вони тільки відчувають різке зниження комфортності, активності, настрою, 
самопочуття, коли буквально все валиться з рук і дуже складно проаналізу-
вати ситуацію, що склалася. Профконсультант повинен допомогти таким роз-
губленим клієнтам, використовуючи анамнестичні дані, визначити колишні 
складності, що спричинили проблему та на цій основі прогнозувати можливі 
утруднення його сьогодення й майбутнього. Доречно використовувати анало-
гії, приклади з життя інших клієнтів для того, щоб клієнт міг порівнювати, за-
мислюватись і, взагалі, брати відповідальність за своє професійне майбутнє.

Багато турбот і додаткових проблем завдають профконсультанту збудже-
ні й роздратовані клієнти. Якщо безробітний педагог знаходиться в такому 
стані, викликаному невизначеністю проблеми професійного майбутнього, 
невпевненістю у собі чи зневірою в успіх, горить бажанням виразити свою 
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точку зору на ситуацію — необхідно просто уважно вислухати його, не пере-
биваючи розповідь своїми зауваженнями.

Іноді стан збудливості, тривожності може спричинити впевненість в уні-
кальності свого випадку, виключності проблеми, яку, на думку клієнта, немо-
жливо вирішити. Особливим супутником в таких випадках є нудьга, перева-
жно емоційне реагування на минулу травматичну подію. 

Тут необхідно дати можливість людині виговоритись і виразити свої по-
чуття, майже не втручатися у розповідь, ні в якому разі не вступати у супере-
чку. Єдиний спосіб досягти найкращого результату в суперечці, це ухиляння 
від неї. Такому безробітному педагогу важливо відчути значимість, знати, що 
його розуміють і приймають його проблему.

Слід відзначити, що безробітні педагоги, які звертаються за консульта-
цією, надзвичайно різні за віком, статтю, соціальним станом, структурою 
цінностей, темпераментом тощо. Власне, кожний клієнт неповторний. Але 
профконсультант має допомогти кожному професійно визначитися, навчити-
ся так узгоджувати свої «хочу», «можу», «маю» і «потрібно», щоб він відчув 
себе відповідальним за своє професійне життя, професійну долю.

Важливою передумовою успішного вирішення проблем особистості щодо 
професійного самовизначення є уміння зіставляти свої:

«хочу» — бажання, прагнення, наміри, інтереси, ціннісні орієнтації 
(в основному виконують спонукальну роль, забезпечують суб’єкта ви-
бору професії енергетичною напругою);
«можу» — пізнавальні та інтелектуальні можливості (планування та 
розгортання програми, інформаційне забезпечення);
«маю» — стійкі психофізіологічні, характерологічні та фізичні влас-
тивості (виконавча і регуляторна сторони діяльності особистості).

Необхідно зауважити, що і профконсультант, і клієнт повинні пам’ятати, 
професійне самовизначення особистості визначається й таким фактором, як 
«потрібно» (виконує в основному корекційну функцію), що є трансформаці-
єю тих вимог, які пред’являються особистості соціальним середовищем та 
ринком праці. Від усвідомлення саме цих факторів, їх узгодження, якісних і 
кількісних характеристик, взаємодії залежить успішність професійного вибо-
ру, освоєння тієї чи іншої професії й наступної професійної діяльності. Саме 
через ці механізми-фактори, на їх основі та за їх участі можливе надання до-
помоги особистості в професійному самовизначенні.

Провідним методом психологічної допомоги безробітним педагогам є 
профконсультаційна бесіда. Головна концептуальна ідея, покладена в основу 
проведення профконсультаційної бесіди, — розгляд її як засобу активізації 
професійного самовизначення особистості, суб’єкта власного професійного 
і життєвого вибору.

Завдання профконсультаційної бесіди полягає в актуалізації внутрішніх 
резервів, можливостей для самореалізації у професійному просторі, форму-
ванні в людини здатності самостійно приймати рішення щодо вибору чи змі-

–

–

–



244

ни професії та розв’язувати інші проблеми. Основою такого підходу є прин-
цип гуманізації, опора на можливості й індивідуально-психологічні ресурси 
особистості, акцент на самопізнання, вибір власного професійного шляху, 
способів і засобів індивідуального розвитку. Тобто, особистість безробітного 
педагога повинна бути здатною формувати, створювати себе сама, свою ін-
дивідуальність, уміти переосмислити власну сутність. У цьому людині в про-
цесі профконсультаційної бесіди необхідно допомогти, але ні в якому разі 
не вирішувати за неї її проблеми.

Якщо профконсультант бажає, щоб профконсультаційна бесіда мала по-
зитивний ефект, він повинен намагатися отримати якнайбільше інформації 
про свого клієнта, його емоційний стан, проблеми; подумати, як у цій ситуа-
ції підняти його самооцінку, почуття власної гідності.

Уявімо собі клієнта, який після тривалого безрезультативного пошуку ро-
боти, спустошений і розчарований, прийшов до профконсультанта. Подумки 
(і не тільки) він проклинає все на світі. Профконсультант, насамперед, має ді-
знатися про його клопоти і неприємності. Щоб пом’якшити ситуацію, часто 
досить однієї фрази: «Так, ви пережили багато неприємного». Людина відчує, 
що є хтось, хто їй співчуває і прагне допомогти, кому можна повідати свої про-
блеми. З’ясувавши проблеми клієнта, корисно для обох ще раз сформулювати 
центральну проблему (вибору, зміни професії, місця роботи, перенавчання). 
Такі спільні дії викликають у безробітного почуття впевненості — з ним консу-
льтуються, проблема хоч і важлива, але все-таки її буде вирішено.

Отже, щоб мати позитивний результат від бесіди, профконсультант, на-
самперед, має оптимізувати психологічний стан клієнта, допомогти в подо-
ланні внутрішніх конфліктів, а вже потім активізувати внутрішній потенціал 
і допомагати у вирішенні проблеми професійного майбутнього.

У процесі профконсультаційної бесіди з’ясовуються:
мотиви вибору чи зміни професії;
ступінь сформованості професійного плану;
професійну спрямованість і ціннісні орієнтації;
професійні інтереси;
індивідуально-психологічні властивості особистості клієнта.

Щоб зібрати повну інформацію щодо цих питань, профконсультант по-
винен уміти:

визначати психологічний стан клієнта і його індивідуально-психоло-
гічні особливості; 
спрямовувати бесіду в потрібне русло, спонукати клієнта говорити 
по суті;
уважно вислухати клієнта і зрозуміти, про що він говорить;
уникати конфліктних ситуацій у процесі бесіди;
правильно формулювати запитання;
правильно інтерпретувати отриману в процесі бесіди інформацію й 
давати адекватні поради і рекомендації.
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Під час бесіди профконсультант формує взаємини з клієнтом у відповід-
ності з основними принципами проведення бесіди, що є необхідною умовою 
її успішності.

1. Необхідно уникати впливу (як негативного, так і позитивного) суб’єк-
тивних оцінок консультанта щодо особистості клієнта. Клієнт не може бути 
«неприємним» профконсультанту, яким би він не був. Слід без осуду й образ 
реагувати на негативні прояви клієнта, навіть якщо вони адресовані профкон-
сультанту. Необхідно розуміти, що вияв негативних емоцій — це ознака на-
явності у клієнта стану напруженості, викликаного його проблемами, і вони 
не адресовані особисто профконсультанту. Тому, потрібно уміти відстороню-
ватися від негативних емоцій клієнта.

2. Профконсультант має бути доброзичливим до кожного клієнта, бо той 
потребує допомоги й підтримки.

3. Рівноправність у стосунках профконсультанта й клієнта, їх взаємодія 
як двох людей, кожен з яких має право на власну думку і повинен приймати 
рішення самостійно.

4. Спілкування профконсультанта з клієнтом має бути безпечним, без до-
даткового психотравмуючого впливу на клієнта.

5. У процесі бесіди слід уникати вживання незрозумілих для клієнта спе-
ціальних термінів і виразів, намагатися говорити конкретно й просто, оріє-
нтуючись при цьому на соціокультурний рівень клієнта, на його життєві та 
професійні уявлення.

Висновки до розділу ІХ
Ситуація безробіття постає перед особистістю як життєва криза, яка не-

гативним чином впливає на життя людини — її поведінку, емоційно-вольову 
сферу, відношення до власного «Я» і міжособистісні стосунки. В кризовій си-
туації безробіття людина значною мірою втрачає здатність активного суб’єк-
та життєдіяльності, не може самостійно вирішити власні проблеми і тому 
потребує додаткової психологічної допомоги у вигляді психотерапії.

Безробітні педагогічні працівники відчувають вплив стресу, наслідками 
якого є погіршення психічного і фізичного здоров’я, зростання тривожності, 
психічної напруженості, виникнення станів депресії. Основними психологі-
чними особливостями професійної переорієнтації безробітних педагогічних 
працівників є невідповідність типу обраної професії педагога (соціальний 
тип «Людина-Людина») типу особистості, низький рівень професійних інте-
ресів і їх невизначеність. Означені причини зумовлюють емоційне незадово-
лення професійною діяльністю, небажання працювати педагогом, заважають 
професійній самореалізації особистості.

Найбільш ефективними і оптимальними технологіями психологічної до-
помоги педагогічним працівникам в ситуації безробіття є консультування та 
психотерапія депресивних станів. Використання означених технологій спри-
яє кращому подоланню кризової ситуації безробіття покращенню адаптивних 
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можливостей безробітних, оптимальному вибору нової професії, підвищен-
ню конкурентоспроможності, формуванню позитивного ставлення до себе.
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ПІСЛЯМОВА

У монографії представлені результати науково-дослідної роботи «Психологія про-
фесійної орієнтації в системі педагогічної освіти», виконаної в Інституті педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України співробітниками відділу профорієнтації і 
психології професійного розвитку.

Авторами монографії запропоновано концепцію профорієнтації в системі педа-
гогічної освіти, вихідні положення якої визначають пріоритет активності суб’єктів 
профорієнтаційної діяльності та психологічної готовності педагогічних працівників 
до профорієнтаційної діяльності. Окрім розробки концепції професійної орієнтації 
у системі педагогічної освіти науковці запропонували конкретні методи та техноло-
гії психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення учнів для ви-
кладачів, вихователів, соціальних педагогів. Адже, активність суб’єктів професійної 
орієнтації та психологічна готовність педагогічних працівників до профорієнтацій-
ної діяльності є чинниками ефективної професійної орієнтації в системі педагогічної 
освіти лише за умови створення організованого профорієнтаційного простору і ви-
користання сучасних методичних засобів (професіографічних, психодіагностичних, 
розвивальних). Створення організованого профорієнтаційного простору і викори-
стання сучасних методичних засобів професійної орієнтації у системі педагогічної 
освіти вимагає від педагогічного працівника профорієнтаційних компетенцій, відпо-
відного рівня інноваційної культури. Використання розроблених методичних засобів 
професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, представлених в монографії, 
сприяє розширенню можливостей педагогічних працівників у сфері профорієнтацій-
ної діяльності, дозволяє перевірити правильність професійного вибору особистості, 
зумовлює її впевненість в професійних можливостях. Розроблені методичні засоби та-
кож можуть бути використані для профілактики професійного згорання, розчарування 
у професії, визначення нових цілей і горизонтів професійного розвитку. Що, в свою 
чергу, неможливо вирішити без залучення цілеспрямованих заходів у системі педаго-
гічної освіти, в закладах первинної професіоналізації та у мережі підвищення квалі-
фікації працівників освітньої галузі. Сподіваємось, що саме життя підтримає висунуті 
науковцями ініціативи щодо інтеграції педагогічної та профорієнтаційної діяльності. 
Оскільки інноваційний розвиток сучасної педагогічної освіти зумовлює виключно 
важливе значення професійної орієнтації, що ґрунтується на провідних ідеях, прин-
ципах, закономірностях, категоріях класичної, культурної та практичної психології 
особистості. І відповідну психологічну допомогу старшокласникові у професійному 
самовизначенні, перш за все, може надати людина, яка знаходиться з ним в безпосере-
дньому повсякденному контакті — вчитель, класний керівник або шкільний практи-
чний психолог. На жаль, у більшості випадків педагоги і шкільні психологи не забез-
печені належним чином тими засобами, методиками й інформаційними матеріалами, 
які необхідні для повноцінної профорієнтаційної діяльності. Крім того, не завжди 
вчителі вважають за необхідне застосовувати у власній діяльності профорієнтаційний 
напрямок. Отже, узгодження завдань розвивальної педагогіки з профорієнтаційними 
завданнями дозволяє під іншим кутом зору побачити й форми профорієнтаційної дія-
льності в сучасній освіті, та залучити профорієнтаційні процеси до організації навча-
льно-розвивального простору сучасних навчальних закладів.
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