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КАР’ЄРНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ

КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ

Баніт О. В.

В умовах глобалізації, інтеграції та стрімкого науково-технічного

прогресу людський капітал є ключовим чинником конкурентоздатності

підприємств. З огляду на це актуальним постає питання навчання й розвитку

персоналу підприємств. Забезпечує цей процес корпоративна освіта.

Окрім всесвітньо відомих корпоративних університетів і академій, що

функціонують у міжнародних і транснаціональних організаціях, на середніх та

малих підприємствах також створюються різного рівня навчальні центри.

Педагогічний персонал, який там працює, представляють фахівці з навчання та

розвитку співробітників. Коло їхніх обов’язків охоплює роботу з виявлення

потреб у навчанні (виходячи з потреб компанії), підготовку навчальних

матеріалів, власне навчання і проведення тренінгів. Організовувати й керувати

професійним розвитком персоналу не просто, бути прикладом для інших – ще

складніше. Проте, вони не повинні забути про себе, мають ставити амбіційні

цілі, дбати про власну кар’єру.

Аналіз теоретичних джерел засвідчує, що для педагогічного персоналу у

сфері корпоративної освіти є кілька траєкторій розвитку кар’єри: вертикальна,

горизонтальна, зигзагоподібна.

Варіант вертикальної кар’єри передбачає поступовий перехід від майстра-

наставника на виробництві – до викладача, менеджера з розвитку персоналу,

менеджера з управління людськими ресурсами (HR – Human Resources) і,

зрештою, до керівника навчального центру. Згодом, якщо компанія має

перспективи розвитку й розширення, можна очолити паралельні напрями.

Наприклад, може виникнути необхідність створити систему наставництва або
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корпоративний університет. Але й це ще не межа. Директор корпоративного

університету може змінити акцент у своїй діяльності, переходячи на топову

позицію з розширеним функціоналом. Назва позиції залежить від особливостей

компанії: адміністративний директор, виконавчий директор тощо. При цьому

розвиток персоналу продовжує залишатися однією з його підшефних сфер.

Різновидом вертикальної кар’єри педагогічного персоналу у сфері

корпоративної освіти є розвиток у напрямі обирання вищого рівня бізнесу:

почати з малого, згодом стати фахівцем у середньому й великому [1].

Вертикальна кар’єра є загальноприйнятою практикою в компаніях. Але на

противагу їй існує й горизонтальна. Вона передбачає розширення

компетентностей та підвищення професійної майстерності в межах своєї

посади. Для фахівців з розвитку персоналу це може відображатися в складності

вакансій, які вони закривають. У малому та середньому бізнесі, коли в компанії

невелика чисельність співробітників, один фахівець теоретично може впоратися

з усіма завданнями щодо пошуку, адаптації, розвитку персоналу [1].

У цьому контексті перед педагогічним персоналом постають перспективи

очолювати кілька напрямів роботи: рекрутинг, кадрове діловодство,

оцінювання персоналу тощо. Ці фундаментальні процеси допомагають

розвинути емоційний інтелект і активне слухання, вкрай необхідні в

майбутньому для успішної кар’єри. Рекрутинг допомагає відчувати запити

бізнесу й знаходити потрібний персонал. Кадрове діловодство дає можливість

ознайомитися з документацією співробітників та програмами їхнього розвитку.

З цієї позиції можна рухатися далі в напрямі оцінювання персоналу. Наприклад,

робота з компенсаціями та пільгами підводить до керування фондом оплати

праці, бюджетування витрат на персонал, визначення KPI-показників та

нарахування бонусів. У багатьох компаніях такий фахівець тісно контактує з

бухгалтерією та керівництвом, як посередник між ними й працівниками.
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Фахівець з розвитку персоналу може виконувати й інші ролі, пов’язані з

внутрішніми комунікаціями та корпоративною культурою. Цей напрям

передбачає активну участь у розробці цінностей, стратегії та філософії,

управління комунікаційними потоками та внутрішнім піаром. Ці ролі

називаються по-сучасному:

- еvent–manager – необхідний, якщо в компанії часто відбуваються івенти

професійного характеру (наприклад, бізнес-сніданки, конференції) або

корпоративні події – ця людина відповідає за якісне проведення заходів;

- HR business partner – стратегічна роль у компанії, передбачає знання

бізнес-процесів, потреби бізнесу, розуміння потенціалу співробітників,

комунікацію з усіма – від рядового співробітника до директора;

- people partner – на відміну від HRBP ближчий до налагодження

комунікації з колективом, відповідальний за атмосферу й мотивацію,

налагоджує зв’язок між бізнес-потребами та персоналом [2].

Зиґзаґоподібна кар’єра передбачає перехід в інші напрями й сфери

діяльності. Як показує практика, робота педагогічного персоналу у сфері

корпоративної освіти цікава й перспективна, оскільки дає можливість

розвиватися людям з найрізноманітнішими професійними амбіціями. Такі

фахівці можуть очолити бренд роботодавця, HR-маркетинг. Employer Brand

Manager розвиває бренд роботодавця на ринку праці. HR-маркетолог досліджує

та займається налагодженням зв’язку з потенційною цільовою аудиторією через

різні канали (корпоративний сайт, соціальні мережі, івенти), бере активну

участь у медійному просторі. Перспективні напрями для фахівців вищого рівня

– HR-аналітик, який допомагає аналізувати дані щодо людей та приймати

рішення з огляду на їхні результати [2].

Іноді педагогічний персонал діє більш радикально, змінюючи галузь.

Популярними є напрями менеджменту, маркетингу, фінансів. Такий вибір
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вимагає більше зусиль і додаткової перепідготовки. Хто готовий на професійну

самореалізацію, потребує нових завдань і нового досвіду, виходить на

консалтинг, стає бізнес-консультантом. Цей варіант – вибір самих

прогресивних і цілеспрямованих людей.

Разом з тим, є чимало представників педагогічного персоналу, які

працюють на одній позиції багато років поспіль і, як може здатись на перший

погляд, не розвиваються. Але це зовсім не так. Немає нічого поганого в тому,

щоб залишатись на одній позиції протягом тривалого часу. Якщо людині

подобається те, чим вона займаєтеся, і вона поглиблює свої знання, розвиває

компетентності, відточує свою майстерність у процесі професійної діяльності,

то це можна назвати глибинним розвитком.

Який шлях обрати – вибір кожного. Головне – обирати свій шлях, а не

нав’язаний оточенням та загальноприйнятими у суспільстві стереотипами, й

відчувати задоволення від роботи.

Література

1. Кар’єра в HR: гайд для початківців. (2021). URL: https://prohr.rabota.ua/kar-yera-v-hr-
gayd-dlya-pochatkivtsiv/

2. Кар’єра в HR: з чого розпочати та можливі шляхи розвитку. (2021).
URL: https://prohr.rabota.ua/karyera-v-hr-z-chogo-pochinati/

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: З ДОСВІДУ РОБОТИ

ВЧИТЕЛЯ-ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА

Білоус О. І.

Профорієнтація в освіті виконує такі функції: створює умови для

соціальної адаптації; забезпечує Людину знаннями, що пов’язані з оновленням
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традиційного виду праці; інтегрує політичні, філософські, багатопрофільні

освітні засади в психологічних та педагогічних впливах на природу Людини.

У зв’язку з названими функціями профорієнтація потребує науково-

експертного супроводу та визначених компетентнісних вимірів якості

практичних результатів.

Зважаючи на те, що профорієнтація є об’єктом виробничих і

невиробничих сфер суспільства, суб’єктом в ній виступає суспільство

працездатних людей.

Профорієнтація на ринку економічних міжособових відносин породжує

глибокі протиріччя, а з ними – нові проблеми, що потребують тісної взаємодії

науки і практики в їх вирішенні.

Таким чином, сучасна профорієнтація – це наукова партнерська праця

вчителя початкових класів, здобувачів освіти, батьків учнів. Саме з початкової

школи доцільно починати проводити низку профорієнтаційних заходів:

профорієнтаційні ігри, квести, профінформаційні зустрічі з батьками учнів, що

працюють на різних підприємствах, вводити профорієнтаційний компонент у

зміст навчальних предметів.

Мета – розвиток та корекція пізнавальної здатності до вибору успішної

професії.

Завдання: підтримка у здобувачів освіти пізнавально-дослідницького

інтересу до світу професій.

Визначальним фактором в організації вибору успішної професії

молодшими школярами є початковий організаційний етап. Молодші школярі

завжди скажуть, ким вони хочуть бути. Але не зможуть відповісти на

запитання: чому?, що потрібно знати, вміти?, яку користь принесеш собі та

іншим людям?, чи зможе ця професія (робота) «прогодувати» тебе і твою (в

майбутньому) родину?
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Профорієнтаційна робота з молодшими школярами має специфічний

характер і відрізняється від роботи з учнями середніх та старших класів.

Початкова школа працює за напрямком «Розвиток професійних

орієнтирів у молодших школярів». На першому етапі навчання основними

завданнями виступають:

- формування мотивів партнерської поведінки;

- розвиток інтелектуальної ініціативи, пізнавальної активності, соціальної

ролі «Я» у самореалізації життєвих потреб;

- створення умов для розвитку професійних орієнтирів.

Вказані завдання реалізуються при вивченні навчальної дисципліни

«Основи економічної психології» за розділами: сенсомоторика, економіка,

самопізнання, партнерство та ділове спілкування.

За допомогою сенсомоторики розвиваються інтелектуальні вміння:

спостерігати, запам’ятовувати, відтворювати, порівнювати, встановлювати

зв’язки між об’єктами, робити найпростіші висновки. На цих заняттях за

допомогою спеціальних вправ розвиваємо у дітей роботу дрібних м’язів рук,

правої та лівої півкуль головного мозку, координацію рухів. Формуються

графічні навички, знання про навколишній світ, розвиваються фантазія,

творчість, логічне мислення.

На заняттях з економіки учні вивчають основи економічних знань:

збереження довкілля, грошові одиниці, функції грошей, економіка родини,

праця дорослих, покупець – продавець, бережливість і багатство. Діти в ігровій

формі дізнаються про відносини людей на ринку, про сім’ю як ланку

економічного кругообігу.

Самопізнання здійснюється через самоспостереження, самооцінку,

самокритику, самоаналіз.
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Пропонується така тематика роботи з оволодіння дітьми психологією

«Я»: у 1-му класі – «Знайомство з собою»; у 2-му – «Я» і мої задачі»; у 3-му –

«Що «Я» вмію»; у 4-му – «Я» досягаю успіхів».

На основі вивчення відповідної літератури та аналізу досвіду практичної

діяльності вчителів визначено етапи самопізнання, які реалізуються на всіх

ступенях навчання, починаючи з початкової школи, і які застосовують до себе і

вчителі: 1) самосприйняття; 2) здатність до рефлексії; 3) знання себе; 4)

визнання і сприйняття навколишнього світу; 5) здатність до емпатії; 6)

активність; 7) почуття власної гідності, самоповага; 8) готовність до постійного

пошуку цілей у житті, ідеалів, вищих над особистісними цінностями, сенсу

життя.

На заняттях з партнерства та ділового спілкування учні знайомляться з

особливостями партнерської групи, рисами характеру партнера, вчаться

співпрацювати в групах, оцінювати свою роботу і роботу товариша. У дітей

формується соціальна позиція, розвиваються вміння співпрацювати з іншими,

вміння домовлятися, слухати інших, бути відповідальним, об’єднуватись на

основі колективної творчої справи. Вчаться розрізняти колективну, спільну та

індивідуальну роботу та виконувати її за певними правилами. Кожен буває і

керівником, і виконавцем.

Заняття з курсу «Основи економічної психології» позитивно впливають

на загальний навчально-виховний процес. Діти досягають високих успіхів у

навчанні, формується дружний колектив партнерів. Вони пізнають себе як

особистість, вчаться визначати свої можливості й схильності до певного виду

діяльності. Розвивають здібності та вміння правильно організувати свою

шкільну роботу, вчаться проявляти ініціативу та творчість у різних справах,

раціонально використовувати власний та чужий час.
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Вчителі, спостерігаючи за учнями, що вивчають цей курс, прийшли до

висновку – ці діти більш розкуті, мають оригінальне, нестандартне мислення,

вміють правильно оцінювати свої вчинки та вчинки своїх товаришів.

Ретельно відслідковуються зміни у психічних процесах та емоційній

сфері (увага, логічне та візуальне мислення, зорова та слухова пам'ять;

тривожність, пов’язана зі школою, чи з невпевненістю в собі, чи з агресією)

вчителями-класоводами, і вчителями-предметниками, і психологом – на

початку навчального року та в кінці.

Представимо показники самостійності дослідження вибору професії

учнями початкової школи:

Здобувачі освіти першого класу на констатувальному етапі знають

професії батьків 41%, на формувальному спостерігаємо збільшення показників

до 56%. На констатувальному етапі орієнтуються у своїх інтересах 39%

першокласників, на формувальному показник збільшується до 67%. Здобувачі

освіти другого класу на констатувальному етапі зазначили, що хотіли б

познайомитися ближче із професією своїх батьків 21%, на формувальному етапі

показник збільшується до 46%. Здобувачі освіти третього класу на

констатувальному етапі продемонстрували вміння висловлювати своє

ставлення до професії 33%, на формувальному етапі цей показник збільшився

до 59%. Здобувачі четвертого класу на констатувальному етапі змогли назвати

види праці та надати характеристику професій близького оточення 19%, на

формувальному етапі показник збільшився до 37%.

Як свідчать наші дослідження, за всіма показниками в усіх класах

початкової школи є позитивна динаміка.

Знайомство з професіями учнів початкових класів повинно відбуватися у

вигляді профорієнтаційних ігор, квестів, перегляду відеоматеріалів, зустрічі з

представниками професій, екскурсії.
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Таким чином, профорієнтаційна робота на першому етапі (в початковій

школі) має спрямовуватись на ознайомлення учнів з доступними для їх

сприйняття видами професій та на розвиток розуміння важливості праці для

кожної людини, формування потреби докладати зусиль, трудитися.

Висновки щодо результативності експерименту і підвищення якості

освіти та розвитку кожного учня та вчителя такі:

- у дітей розвинена пізнавальна діяльність (учні знають, що розпочате

завдання потрібно закінчити і намагатися це зробити, вони наполегливі у

дотриманні правил поведінки у групі);

- розвивається і розкривається творчий потенціал дітей (учні вміють

визначати власні способи розв’язання задач);

- в учнів адекватний рівень домагань і самооцінки (можуть і вміють

виділити проблеми, здатні їх вирішувати);

- учні вчаться самоконтролю та саморегуляції;

- виховується соціальна позиція суб’єкта навчання, самостійність вибору і

прийняття рішень, що стосується їх мотивів навчання;

- спостерігається зниження рівня агресії і тривожності, підвищення рівня

емпатії;

- розвивається орієнтовно-дослідницький вид діяльності (збільшується

інтерес до навчання і вмотивованість на здобуття міцних знань);

- розвиваються увага, сприйняття, пам’ять, мислення;

- прогнозується розвиток дитини зі своєчасним спрямуванням до

усвідомленого вибору професії.

Організація в школі науково-методичної роботи сприяє підвищенню

професійного рівня вчителів-експериментаторів, розвитку їх професійної

компетентності та підвищенню педагогічної майстерності.
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Отже, вчителі-експериментатори постійно оволодівають новими підходам

до взаємодії з учнями, щоб бути корисними та цікавими нашим дітям,

«закласти фундамент» успішного і щасливого сьогодення та професійного

майбутнього.
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РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У

ВИМІРАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Богданова Д. О.

Однією з необхідних передумов для духовного лідерства вчителя в

контексті Нової Української Школи (НУШ) є духовний інтелект (ДІ) оскільки

парадигма сучасної школи містить в собі особистісно-орієнтований підхід до

вихованців, а також педагогіку партнерства та виховання на загальнолюдських

цінностях, що неможливі без здатності вчителя поводити себе з учнями з

мудрістю та співчуттям, зберігаючи гармонію у своєму внутрішньому та

зовнішньому світі незалежно від ситуації [5]. Актуальність обраного напряму

для майбутніх педагогів може бути пояснена тим, що саме цьому поколінню
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вчителів належить виховувати покоління Z на засадах принципів Краси, Добра,

Істини та Любові (тобто духовності).

Е. О. Помиткін (2015) визначає духовність як специфічну якість,

притаманну людині, основними характеристиками якої є усвідомлення єдності

Буття. Духовність зумовлює індивідуальне прагнення людини до

вдосконалення та гармонізації власного внутрішнього та зовнішнього світу,

спрямовує особистість до реалізації ідеалів Краси, Добра та Істини у власному

житті [6]

Насел (Nasel) (2004) визначає духовий інтелект як людську здатність

виявляти свої духовні дари та ресурси для подальшого визнання, пошуку сенсу

буття та вирішення деяких екзістенційних, духовних та практичних питань [2].

Річардом Гріффітсом (Richard Griffiths) (2017) було розроблено

парадигму духовного інтелекту, що представляє науку про душу. Парадигма

духовного інтелекту визначає психологічне розташування душі безпосередньо

доступним кожній людині в контексті її власного життєвого досвіду. Крім того,

така парадигма не є основаною на релігійному досвіді особистості. Людське

існування власною душею, на думку вченого, є співзвучним з почуттям

самосвідомості (або з самою свідомістю) [1]

К. Нобл (Kathleen Noble) (2001) розглядає духовний інтелект як

природжену здатності людини, що має потенціал впливу на її особистісне

зростання [3].

Досліджуючи духовний інтелект майбутніх педагогів, необхідно

зазначити, що окрім світоглядного аспекту духовний інтелект представляє

собою сукупність навичок, що дозволяють людині виражати її духовну натуру

значущими способами. Духовний інтелект є частиною природного розвитку

інтелекту особистості та відображає її мудрість, здатність до співпереживання
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та співчуття. Це виражається ще й у здібності вчителя до позитивного та

конструктивного міжособистісного спілкування.

Необхідно зазначити, що найвищому рівню розвитку духовного інтелекту

вчителя передує досягнення максимального рівня свого особистісного та

професійного розвитку – педагогічної майстерності, що, в свою чергу,

характеризується такими елементами (за І. А. Зязюном (2008):

ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ – домінанта на розвитку учня; здатність

бачити, розуміти особистість учня та допомагати йому; бачити велику мету у

кожній малій справі; здатність та бажання нести відповідальність за свою

педагогічну діяльність; здатність «вирощувати» особистість через відкриття, а

не насаджування; відчуття морального задоволення від особистісного розвитку

учнів; ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – комплексність знань вчителя (з

предмету, психології, педагогіки, та методик викладання); особистісна

забарвленість знань; навчання впродовж життя; ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ –

перцептивні; комунікативність; динамізм; креативність; оптимістичне

прогнозування; емоційна стабільність; ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА – внутрішня

та зовнішня) [4].

Досліджуючи розвиток духовного інтелекту майбутніх педагогів,

необхідно зауважити таку тенденцію – дуже часто по закінченню вишу,

випускникам педагогічних вузів бракує професійної педагогічної

компетентності (знання з предмету, методик його викладання, педагогіки та

психології), а тому задля розвитку його духовного інтелекту, особливу увагу

такого вчителя має бути спрямовано на набуття професійної компетентності

засобами самовдосконалення: підвищення професійного рівня та набуття

професійного досвіду.

Духовний інтелект вчителя може бути розвинений якщо він працюватиме

над самосвідомістю, самоорганізацією, педагогічною свідомістю, і як результат,
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стане духовно присутнім у навчально-виховному процесі та досягне рівня

педагогічної майстерності.

Самосвідомість, у вищезазначеному сенсі, має орієнтуватися на:

 встановлення та прийняття власної світоглядної позиції з розумінням

того факту, що всі процеси, насправді, відбуваються за своїми законами, а

не так як їх бачить та інтерпретує вчитель;

 розуміння власного призначення у житті у контексті педагогічної

діяльності – служіння дітям та «навчання людини бути Людиною» [4];

 розуміння ієрархії цінностей вчителя (визначення тих життєвих факторів

та чинників, що мають найбільший вплив на прийняття певного

педагогічного рішення);

 розвиток комплексності внутрішніх почуттів та думок, що, при

найвищому рівні свого розвитку, уможливлюють прийняття різних точок

зору з певного предмету/питання, і як результат, розуміння того факту що

«вірно» або «невірно» не є єдиними можливими формами відповіді на

питання, оскільки є можливість отримання третього варіанту відповіді

при критичному переосмисленні двох діаметрально-протилежних точок

зору (концепцій);

 розуміння власного Его та найвищої цінності власного буття.

Педагогічна свідомість може бути розвинена тоді, коли вчитель розуміє

взаємозв’язки та взаємовідносин у навчальному процесі, приймає світоглядних

позицій інших людей; бере до уваги факт існування особистісних об’єктивних

та суб’єктивних обмежень; сприймає особливості теперішнього часу як епохи

та визнає пріоритетність духовних законів формування особистості.

Самоорганізація вчителя у вищезазначеному контексті, може бути

покращена за умов , що вчитель прагне духовного саморозвитку та розвитку

власного «Я»; проживає власні життєві цілі та цінності; організовує педагогічну
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діяльність за законами Краси, Добра та Істини та у таких спосіб розвиває

власний духовний потенціал.

Отже, духовний інтелект є найціннішим персональним ресурсом вчителя,

оскільки він ставить душу в пріоритет, оскільки вона є джерелом мудрості,

співчуття, цілісності, радості, любові, творчості та миру. Тому, духовний

інтелект вчителя, а отже і майбутнього педагога, реалізує його повний

професійний потенціал, оскільки уможливлює його «життя душею», і тим

самим трансформує його життєве призначення, що, в протилежному випадку,

було б створене та кероване його его та не відповідало б принципам педагогіки

партнерства та особистісно-орієнтованої моделі освіти (дитиноцентризму), як

це вимагається принципами НУШ.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Бучма В. В.

Становлення і розвиток особистості відбувається за допомогою участі у

соціальних контактах, в процесі яких передається й засвоюється соціальний

досвід, відбуваються зміни структури і сутності взаємодіючих суб’єктів,

відбувається соціалізація особистості. Взаємодія з однолітками в підлітковому

віці набуває особливо важливого значення. В цьому віці змінюються соціальні

пріоритети особистості. Почуття дорослості, як основне новоутворення

підліткового віку, й обумовлює прагнення особистості підлітка до зміни

соціальних ролей та розширення поля міжособистісної взаємодії. Провідною

діяльністю цього вікового періоду є інтимно-особистісне спілкування (Д.Б.

Ельконін, Т.В. Драгунова, Л.Ф. Обухова, В.С. Мухіна, І.Ю. Кулагіна та ін.).

Воно відзначається такими якостями, як позитивна емоційна забарвленість,

довірливість, рівноправність його учасників. Зауважимо, що інтимно-

особистісне спілкування може розгортатись у двух площинах: «підліток–

дорослий» та «підліток-одноліток». Найважливіша потреба підлітка –

прагнення до рівноправного діалогу з дорослими й бажання бути ними

визнаним, прийнятим. Проте, дорослі люди (батьки, вчителі) не завжди готові

сприймати підлітка як партнера по спілкуванню, на противагу, його однолітків.

Тому, основною тенденцією взаємодії підліткового віку є взаємодія в системі

«підліток-одноліток» [2]. Проблемі взаємодії підлітків присвячені роботи

багатьох вчених (Л. Байборода, Н. Обозов, Ф. Фрадкін та ін.), які фіксують ряд

характеристик взаємодії. А саме, партнер по спілкуванню розглядається

підлітками як особистість, тобто, як суб’єкт спілкування; розвиток спілкування

відбувається від монологічності до діалогічності; спілкування стає більш
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контрольованим; особистісний розвиток підлітків відбувається під впливом

групи однолітків у процесі спілкування [2]. Також, важливою характеристикою

взаємодії є встановлення між підлітками, як рівноправними партнерами,

діалогічних відносин, що являється суттєвою ознакою діалогічної взаємодії.

Діалогічна взаємодія виявляється крізь високий рівень емпатії, вміння

прийняти партнера спілкування таким, яким він є, відсутність стереотипності у

сприйманні інших, гнучкість мислення, а також в адекватній оцінці власної

особистості. Зауважимо, що у підлітковому діалогічна взаємодія – це

спілкування заради спілкування. На цьому етапі діалог набуває інтимно-

особистісного спрямування: у підлітків актуалізується потреба виявляти

ініціативу з метою встановлення нових особистих контактів, вони готові

першими зробити крок у прояві почуттів [1].

Слід зазначити, що діалогічна взаємодія між підлітками відбувається на

основі усного мовлення. На думку І. О. Синиці, діалог є для підлітків найбільш

звичайною формою усного мовлення [3]. Вони не відчувають у діалозі певних

труднощів, з якими стикаються у монологічному та писемному мовленні.

Діалогічне мовлення не вимагає від підлітків самостійності мовної діяльності,

яка їм бракує. При переказі твору учні підліткового віку передають діалоги

максимально точно, на відміну від описів. Усне діалогічне мовлення

характеризується різним темпом перебігу: скоромовне (учні квапляться,

перебивають один одного, нерідко повторюють вже сказане) і уповільнене (учні

більше прислухаються один до одного, а, іноді, взагалі замовкають на певний

час). Також характерним для нього є довільність (кожний новий вислів у діалозі

обумовлений ситуацією і попередніми висловами), ситуативність

(співрозмовники вже розуміють один одного тільки завдяки перебуванню в

одній ситуації), підтриманість (співрозмовники впродовж діалогу міняються

ролями, а також допомагають один одному) Діалогічне мовлення в багатьох
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випадках імпровізоване (наступна фраза одного зі співрозмовників залежить від

останньої фрази іншого) і недостатньо сплановане (планується в самому

процесі діалога). Також в діалогічному мовленні підлітками використовується

багато невербальних засобів комунікації. Вони замінюють окремі слова,

словосполучення і навіть речення. Діалогічне мовлення не потребує

відповідних умінь і навичок. Використання підлітками діалогічного мовлення

сприяє і їх особистісному розвитку [3].

Діалогічна взаємодія в системі «підліток-одноліток» є фактором розвитку

особистості дітей підліткового віку в процесі засвоєння ними соціальних

цінностей соціальних ролей. Тому подальше завдання дослідження полягатиме

у вивченні складових характеристик діалогічної взаємодії в підлітковому віці.

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник. Київ: Либідь. 2008. С. 259
2. Дзюбко Л. В., Бучма В. В. Роль конструктивної взаємодії між підлітками у створенні

психологічно безпечного освітнього простору. Освітній простір в контексті
гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності : збірник наукових
праць / за ред. С. Д. Максименка. Київ-Оттава: Інститут психології імені Г. С.
Костюка НАПН України, Canadian publishing office “Accent Graphics Communications
& Publishing”. 2021. С. 68–79. URL:http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725180

3. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. Київ: Рад. Школа. 1981. С.128

АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ОСВІТНІХ ПРОВАЙДЕРІВ ЩОДО ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Ващенко Л .І.

В умовах катаклізмів і глобальних трансформацій іноді буває складно

пояснити поведінку людини, тому що кризова ситуація виводить її на рівень

рефлексивного ставлення до свого життя. Зважаючи на те, що адаптаційна

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725180
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енергія не безмежна, перехід до негативних наслідків відбувається у зв’язку з

виснаженням або відсутністю адаптаційних внутрішніх резервів. Якщо людина

протягом тривалого часу знаходиться під дією стресорів, її внутрішні

адаптаційні резерви поступово закінчуються. Це призводить до депресії та

подальших психічних розладів.

Упродовж останніх двох десятиліть населення України пережило низку

суспільно-політичних та соціально-економічних криз, які накладалися одна на

одну. Серед останніх можна назвати кризові прояви до і після Майдану, АТО на

сході країни, пандемія, карантин, вимушений перехід на дистанційне навчання

й віддалену роботу. З огляду на прогнози експертів щодо подальших

надзвичайних змін, які нас очікують, пов’язаних зокрема зі зникненням низки

професій і появою нових, виникає потреба підвищувати готовність

працездатного населення до адаптації в кризових умовах.

Аналіз Інтернет-простору показує, що протягом 2020-2021 років багато

освітніх провайдерів пропонують різного роду заходи підтримки. Наразі

домінують серед них поради щодо адаптації до віддаленої роботи. Це пов’язано

насамперед з пандемією COVID-19, що стала серйозним випробуванням не

лише для українського суспільства, а й для всього людства. Під час карантину

більшість організацій перебудовуються на професійну діяльність в нових

умовах. У зв’язку з цим, сторінки Інтернету заполонені порадами – як краще

організувати цей процес.

Нами було проаналізовано понад 20 сайтів. Це дало можливість

узагальнити провайдерів та зміст інформації, яку вони подають. Зокрема, така

інформація розміщена на сайтах:

- різних копаній [robota.ua, Baker Tilly, Мережа правового розвитку та ін.);

- електронних журналів і незалежних веб-порталів (Factor, Mind.UA,

Prostir.UA та ін.);
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- науково-дослідних установ – державних і недержавних (Інститут

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Deloitte, Takeda та ін.);

- громадських організацій і програм (Development Foundation,

Громадський простір, Громадські ініціативи України, програма «Будуй своє» та

ін.);

- блогів, на яких представлено рекомендації з особистого досвіду.

Вони пропонують шляхи й способи адаптації до нових умов роботи,

самоорганізації робочого дня й робочого місця, види й форми роботи з

персоналом та профілактичні заходи з попередження дезадаптаційних процесів,

розкривають психологічні аспекти віддаленої роботи, забезпечують

нормативно-правове врегулювання трудових процесів та ін.

Більшість порад і рекомендацій базуються на проведених дослідженнях.

Так, наприклад, результати дистанційних психологічних досліджень та досвіду

переживання пандемії представлені в збірнику матеріалів онлайн-семінарів

«Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка» (23 квітня

2020 р.) та «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії COVID-

19 і карантину» (15 травня 2020 р.) [2]. На семінарах піднімалися такі важливі

питання, як етика організації досліджень в умовах карантину, специфіка

психологічної адаптації до проблем викликаних COVID-19, способи

переживання тривоги в умовах пандемії, підтримка соціального оптимізму в

умовах карантину, психологічні потенціали інтернет-тренінгів під час

карантину, особливості організації груп психологічної підтримки для фахівців.

Також пропонувалася допомога в самоізоляції за підтримки психологів-

волонтерів («Онлайн-коло»: проєкт психологічної допомоги населенню під час

пандемії) [1].

Deloitte, одна з провідних організацій світу в галузі професійних послуг,
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представила результати міжнародного дослідження готовності та потенціалу

робочої сили «Human Capital Trends». Згідно з цими дослідженнями майже три

чверті (72%) керівників у світі та дві треті (63%) в Україні визначили «здатність

працівників адаптуватись до змін, перекваліфіковуватись та опановувати нові

ролі» як пріоритетне завдання для забезпечення можливості реагувати на

радикальні зміни у майбутньому. Проте лише 17% керівників у світі та 11% в

Україні повідомили про повну готовність своїх організацій до адаптації та

професійної перекваліфікації працівників для виконання ними нових ролей, що

свідчить про суттєву невідповідність між пріоритетами лідерів і тим, як

організації насправді підтримують розвиток персоналу. Deloitte наголошує, що

найважливішим фактором переосмислення організаційної готовності є

максимальне розкриття потенціалу працівників шляхом нового погляду на

компетенції [3].

Таким чином, можемо підсумувати, що освітні провайдери активно

відгукуються на проблеми, які виникають під час професійної адаптації в

кризових умовах, і розробляють рекомендації, пропозиції, поради щодо їхнього

вирішення. Така інформаційна підтримка допомагає протистояти важким

умовам, активізувати внутрішній потенціал людини, зберегти її особистісну

цілісність, сутність та ідентичність.
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human-capital-trends-report.html

ПРОФАЙЛІНГ В СОЦМЕРЕЖАХ: ПРОФЕСІЙНІ ВИКЛИКИ

СЬОГОДЕННЯ

Вінник Н. Д.

У світі багато цікавих професій, одна з них – верифікатор (або

профайлер). Це фахівець з безконтактного визначення брехні. Історія

профайлінгу бере свій початок в далекому 1888 році, коли англійський хірург

Томас Бонд склав психологічний профіль і описав особистість невловимого

Джека Різника. Тоді термін «профайлінг» (профілювання) вживався в контексті

складання пошукового психологічного портрета (профілю) невідомої особи за

слідами на місці злочину. Результатом роботи профайлера в даному напрямку є

кримінальний профіль, в якому описані особистість і поведінка злочинця і

жертви в ключі вчиненого злочину або серії злочинів.

Однак в даний час профайлінг став використовуватися більш широко і

активно застосовується в тих випадках, коли потрібна швидка оцінка

особистості та її основних характеристик для прикладного використання цих

знань з метою побудови ефективної комунікації. Профілювання особи

здійснюється на основі комплексної оцінки її вербальної і невербальної

поведінки, що при правильній підготовці дозволяє скласти детальний

психологічний портрет людини, який повністю відображає всі найважливіші

аспекти її особистості.

Отже, тіло людини – це мультисигнальная система зі своєю мовою, яку

можна навчитися читати. Відомо, що в ході будь-якого комунікативного

контакту ми отримуємо 93% всієї інформації по невербальних каналах і тільки

7% з вербальних. Так, 26 вересня 1960 відбулися знамениті теледебати між
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кандидатами в президенти США Джоном Фіцджеральдом Кеннеді і Річардом

Ніксоном. Ніксон був хорошим оратором, більшість радіослухачів віддали

перемогу йому. Однак телеглядачі присудили беззастережну перемогу Кеннеді.

У чому ж справа? Все вирішила невербальна поведінка. Ознаки втоми і стресу

(облизування губ, млява міміка, невпевнена нелогічна жестикуляція) підвели

Ніксона.

Сьогодні прикладні технології профайлінгу успішно застосовується там,

де ми стикаємося з «людським фактором» – в кадровій роботі: консалтингу,

управлінні, оцінці, навчанні та розвитку персоналу; в діловій комунікації –

продажах, переговорах і презентаціях; в зв'язках з громадськістю та масових

комунікаціях, в створенні відносин і сімейному житті. Розвитку профайлінгу

сприяли такі вчені як Ч. Ломбразо, Е. Кречмер, К. Гросс та ін.

Так, дослідження німецького психіатра Е. Кречмера показали, що існує

висока кореляція між будовою тіла, типом особистості і схильністю до

антисоціальних вчинків. Вчений виділив чотири конституціональних типи і,

найбільш найімовірнішу поведінку у кожного з них:

1. Людина, що володіє астенічною статурою, тобто худорлява, з довгими

кінцівками, тонкою шиєю, прямокутним тулубом була схильною до крадіжок і

до шахрайства.

2. Володар атлетичної конституції, а це трикутний тулуб, масивна шия,

добре розвинена м'язова маса – мав схильність до насильницьких злочинів.

3. Пікнічна статура – короткі кінцівки, круглий тулуб, низький зріст,

схильність до ожиріння. Власник такої будови тіла схильний до шахрайства, в

рідкісних випадках може вдаватися до насильства.

4. Так само існує варіант змішаного типу статури, при якому людина

схильна і до крадіжки, шахрайства, так і до насильницьких злочинів.
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Слід зазначити, що психологічний профайлінг є напрямом психології,

який вивчає методи виявлення викривленої (спотвореної) або прихованої

(замовчуваної) людиною інформації. Наприклад, що може розповісти про

людину профіль у соціальній мережі?

Ви навіть не уявляєте скільки інформації видаєте про себе просто

створивши сторінку в таких популярних в наш час соціальних мережах! І навіть

не обов'язково викладати певну кількість фотографій і заповнювати детальну

інформацію. Всі ми хочемо створити певне враження про себе, заповнюючи

нашу сторінку. І, як правило, зробити те саме бажане враження на звичайних

людей цілком вдається, це не складно. Але досвідченому профайлеру часто

досить 3-5 хвилин, щоб скласти реальний психологічний портрет будь-якого

користувача в будь-якій соціальній мережі.

Як таке можливо? Уже давно існують і успішно застосовуються різними

структурами методи «читання» людини на основі всього лише профілю в

соцмережах. Хочемо ми цього чи ні, але по суті соціальна сторінка –

автопортрет власника, який містить в собі набагато більше інформації, ніж

здається звичайному користувачеві!

Отже, в чому полягає робота профайлера по дослідженню профілю в

соцмережі:

1. Аналіз анкетних даних профілю соцмережі і біографії, інтересів, хобі,

цитат, родичів, сім'ї та інше. Вивчення патернів заповнення особистої

інформації профілю; акценти, на які необхідно перш за все звертати увагу.

2. Аналіз лінгвістики профілю: текстове профілювання аккаунта: про що

говорять конкретні слова і структура побудови фраз в соцмережі? Принципи та

деталі оцінки тексту аккаунта соцмережі.
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3. Оцінка лайків: кому, коли, скільки, від кого, на які пости? Про що

говорять поставлені і отримані лайки. Лайки і актуальні інтереси користувача.

Оцінка та тегування лайків по найбільш поширеним психотипологіям.

4. Дослідження фото: які, скільки, де, з ким і т.ін.; тегування фото-

контенту і психотипологіі.

5. Аналіз груп і цікавих сторінок: які, скільки, про що і яка активність в

них; тегування груп.

6. Аналіз постів: скільки, які, про що. Скільки лайків, від кого? Тегування

власних постів: приклади і покази.

7. Дослідження репостів: скільки, які, про що. Скільки лайків, від кого?

Принципи оцінки репоста і їх відмінність від постів та лайків. Тегування

репостів і їх оцінка.

8. Аналіз аудіо та музики: стилі і їх послідовність; листи та списки

музики; музика і характер. Доведені кореляції між playlistом і особистісними

якостями.

9. Вивчення відео-контенту: чим оцінка відео-контенту відрізняється від

всього іншого? Сценарії і сюжети в відео-контентів. Тегування та основні

відео-сценарії. Аналіз відео аккаунта соцмереж, висновки на основі цього.

10. Вивчення друзів: хто, скільки, які? Залайкання друзів і ігнорування;

основні соціальні зв’язки аккаунта; контакти з друзями і пошук найбільш

авторитетних соціальних зв'язків аккаунта соцмережі; приклади і покази.

11. Вивчається повнота і конгруентність контенту профілю. Про що це

говорить: що робити, якщо профіль не заповнений, або заповнений не

повністю; принципи оцінки неповного профілю; тестування прогалин

заповнення профілю та їх аналіз.
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12. Аналіз соціальних взаємозв'язків: визначення лідерів думок і акцентів

уваги в соцмережі; визначення моделі, максимально схожої на досліджуваний

профіль соцмережі, на кого орієнтується той чи інший аккаунт?

13. Соцмережі і наукова психодіагностика: наявні дослідження на цю

тему. Доказові дослідження про кореляції між профілями соцмережі і

виразністю тих чи інших особистісних якостей: статті, список літератури та

посилання.

14. Що може насправді розповісти бізнес-профіль про свого господаря?

Аналіз особистого і бізнес-профілю соцмереж.

15. Дослідження соцмережі і психопатології в профілі: темна тріада,

фобії, агресія, депресія, шизофренія в соціальних мережах: кореляції між

паттернами ведення соцмережі і психопатологією (статті, приклади, покази).

16. Вивчення відмінності ФБ, ВК, Інстаграми, Однокласників та інших

менш популярних соцмереж. Принципи аналізу різних соцмереж і необхідні

акценти для кожної: на що перш за все треба звертати увагу, а що є шумом?

Вражає чи не так? Виходячи з вищеозначеного можемо констатувати, що

психологічні знання доповнюються, оновлюються, набувають нових сенсів.

Професія психолог залишається актуальною та затребуваною. Перспективою

роботи в даному напрямку є розробка рекомендацій та поінформованість

населення з усіма ризиками роботи в соціальних мережах.

Література

1. Экман П. Психология лжи. СПб., 4 изд. 2012. 304 с.
2. Филатов А. Профайлинг. Как разбираться в людях, 2017. Режим доступу:

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/
3. Щекин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению:

учеб.- метод. пособие. – К. МАУП, 2007. 616 с.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/


32

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В

СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Волинець О. М.

Суттєві перетворення в системі освіти потребують розв'язання проблеми

підвищення професійної компетентності педагога, який усвідомлює свою

соціальну відповідальність, є суб'єктом особистісного і професійного

зростання, вміє визначати й досягати нових педагогічних цілей, є ключовою

фігурою у формуванні життєвої компетентності дитини.

Як вважає низка авторів, базовий критерій професіоналізму педагогічної

діяльності – це здатність спеціалістів творчо використовувати здобуті знання,

уміння та навички для вирішення професійних і особистісних проблем.

В сучасних дослідженнях розуміння професійної компетентності педагога

пов’язується:

- з набуттям педагогом знань, умінь і навичок (О. Дубасенюк,

Л. Карпова, Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Синенко, І. Тараненко та інші);

- з мотиваційною, операційною складовою і ціннісними орієнтаціями

спеціаліста (Т. Браже, Л. Карпова, А. Маркова);

- з загальною готовністю до побудови і перетворення своєї діяльності

залежно від цінностей, що змінюються, основних і цільових орієнтирів у

сучасній освіті (Ю. Гагін, А. Деркач та інші);

- зі спрямуванням на отримання усвідомленого результату (А. Бондар

та інші);

- із досягненням способів навчання самоосвіті, самоорганізації,

самоконтролю, способів пізнання себе та інших (А. Деркач, Н. Кузьміна,

Л. Рибалко та інші);
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- з творчим процесом, результатом якого є фахові досягнення

(Ш. Амонашвілі, В. Гриньова, В. Лозова, Л. Рибалко та інші).

Професіоналізм проявляється як складна якість особистості, що

формується в діяльності та є результатом діяльності, у тому числі й фахової.

Саме в процесі самоосвіти та методичної роботи формується та

вдосконалюється професійна компетентність педагогів.

Ми прагнемо, щоб методична робота була змістовною і цікавою,

націлювала педагогів на пошук, творчість, прагнення відкриттів. Ми

напрацювали різні форми розвитку професійної компетентності в СНВК

«Лілея»: методичні семінари, творчі та динамічні групи, педагогічні виставки,

різноманітні професійні конкурси, ділові і педагогічні ігри, психологічні

тренінги, мозкові штурми, творчі звіти, презентації педагогічного досвіду,

майстер – класи, педагогічні дебати, реклами педагогічних новинок, методик і

технологій, проведення моніторингів. Розвитку професійної компетенції

педагогів також сприяють різні форми підвищення кваліфікації.

Помітною рисою самоосвіти педагога є те, що в результаті роботи він не

лише самовдосконалюється в особистому та професійному плані, а й розвиває

своїх вихованців, учнів. Тому педпрацівник повинен виробити в собі звичку

розглядати всі питання педагогічної практики з психологічної точки зору, з

точки зору психофізичного розвитку дитини.

В нашому закладі освіти ми постійно дбаємо про психолого – педагогічну

культуру педагогів та запровадження інноваційних технологій. Ми

використовуємо для цього комплексний підхід: реклама методу, навчання

педагогів, впровадження в практику, моніторинг результатів.

Систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників

(післядипломна освіта, методична робота, самоосвіта) ми розглядаємо як
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професійно-розвивальне середовище, у межах якого здійснюємо управління

розвитком компетентності педагогів.

Роботу ведемо в декількох напрямках. Перший ‒ зміна цільових

установок методичних заходів із систематизації та оновлення знань на:

- формування ціннісних орієнтацій педагогів;

- розвиток здатності до інтелектуально-критичного сприймання

дійсності;

- оволодіння змістом сучасної освіти й тенденціями змін в освітньому

просторі;

- оволодіння методологією особистої діяльності та свідомого вибору

шляхів самовдосконалення.

Другий напрямок ‒ створення сприятливих умов, які забезпечують:

- високий професійний статус педагога;

- динамічний розвиток системи особистісної й діяльнісної рефлексії;

- саморозвиток, самовдосконалення, націленість на особистісні й

професійні досягнення.

Це дає нам змогу передбачити успіх не тільки в найближчому

майбутньому, а й у віддаленій перспективі.

За результатами анкетування, яке періодично проводиться в СНВК, ми

намагаємося розробляти індивідуальні напрямки професійного розвитку

педагогів. Це такі анкети як: «Анкета для вчителів та вихователів, що

допомагає визначити напрямок методичної роботи» та анкета - саморефлексія

педагога «Рівень моєї професійної компетентності».

В результаті такої роботи ми створили «Портфоліо педагогічного досвіду

колективу». Ми чітко дотримуємося корпоративних цінностей:

- Любов та повага до дитини, надання їй свободи вибору.
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- Розкриття творчого потенціалу кожної дитини та сприяння її

творчій та пізнавальній активності.

- Прозорі та відкриті стосунки міх усіма учасниками освітнього

процесу.

- Виховання особистості дитини з урахуванням найкращих

національних та світових традицій.

- Професіоналізм та безперервне вдосконалення.

- Доброчесність і відповідальність.

- Професіоналізм і толерантність.

- Робота в команді і репутація.

Таким чином, ми прагнемо до створення нового освітнього середовища в

СНВК «Лілея», де панує атмосфера творчої діяльності педагогічного колективу

та адміністрації. Воно поєднує новий зміст освіти, нові технології навчання,

виховання і розвитку дошкільників та школярів, спрямовуючи вихователів та

вчителів до усвідомлення потреби в універсальних знаннях у межах професії.
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Вороніна Г. Р.

Світ швидко змінюється під впливом глобалізаційних та інформаційно-

технологічних процесів, у результаті чого більшість професій модернізуються і

видозмінюються. Ринок праці запроваджує нові вимоги до професіоналів, а

роботодавці оновлюють перелік компетентностей для певної посади. У процесі

професійного розвитку протягом усього життя люди починають втрачати свої

внутрішні орієнтири та життєві цінності: якщо фінансова або соціальна

винагорода більше не приносить бажаного задоволення, людина відчуває

постійне пригнічення і тривогу. Щоб поглибити розуміння та знайти шляхи

вирішення такої ситуації, психологи звертаються до подолання внутрішнього

конфлікту сучасного фахівця.

Ринок праці вже не є постійним явищем, він швидко змінюється та

постійно трансформує перелік вимог до кандидатів на певні посади,

розширюючи коло навичок та компетенцій, необхідних для отримання бажаної

роботи. Молодь намагається набути відповідних компетенцій, щоб бути

конкурентоспроможною на внутрішньому та міжнародному рівнях. Однак

наразі освітній процес не забезпечує учнів та студентів таким портфоліо, яке би

гарантувало успішне працевлаштування в майбутньому. Саме тому проблема

висококваліфікованого психолого-педагогічного консультування для

усвідомленого вибору професії та формування готовності протистояти

викликам сьогодення знаходиться в центрі уваги сучасних дослідників та

освітян.

В останні роки психологи часто посилаються на поняття «конструювання

життя». За даними досліджень, це багатогранне явище активізує процеси

адаптації до нестабільного світу та мінливого суспільства, що вчені
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розглядають як внесок у побудову професійного та особистого життя

відповідно до власних цінностей, потреб та інтересів. Вибудовуючи майбутню

професійну траєкторію, життєво важливо врахувати зазначені компоненти.

Більше того, розуміння життєвих і професійних цінностей дозволяє

задовольнити свої потреби через задоволення інтересів [3].

Ціннісне ставлення до професійної діяльності є важливим показником,

який спрямовує діяльність людини, впливає на її рішення та спонукає до

певних дій. Це відносно стабільні цілі, яких людина хоче досягти у своїй

роботі. Професійні інтереси, потреби та цінності є ключовими елементами, що

створюють мотивацію, запускаючи механізми людської діяльності, що

безпосередньо впливають на добробут людини. Професійні цінності

поділяються на внутрішні та зовнішні: незалежність, допомогу іншим, ризик,

творчість, престиж, матеріальні блага, безпеку, співпрацю, різноманітність,

можливості для професійного розвитку та гідні умови праці [4].

Пошук роботи для молоді в сучасному світі ускладнюється низкою

факторів, які полягають у відсутності відповідного досвіду, небажанні та

неготовності робити вибір професії, що призводить до неможливості

реалізувати свій потенціал у професійному житті. Відсутність можливостей для

оволодіння практичними навичками для успішної кар’єри, невідповідність

вимогам роботодавців та майбутніх фахівців спричиняють великий відсоток

безробіття серед молоді. Ось чому першим кроком у побудові успішної кар’єри

і, отже, щасливого життя є усвідомлення професійних цінностей.

Освітній процес у сучасній школі чи університеті постійно критикується з

точки зору підготовки молоді до дорослого життя, тому пошук відповідей та

формулювання певних кроків до вирішення цих питань вимагає ретельного

аналізу. Протягом останніх десятиліть експерти з питань профорієнтації

підтримували модель відповідності, яка включає три етапи: 1) дослідження
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особливостей особистості; 2) ознайомлення з вимогами до певної професії;

3) відповідність особистості та професії, що вимагає певних якостей,

характеристик, навичок, компетенцій тощо.

Згодом стало очевидним, що концепція вибору професії потребує нової

моделі, яка дозволила б розглядати такий вибір не як одноразове рішення, а як

довгостроковий процес. Подальша модель була розроблена групою вчених, які

запропонували розглядати вибір професії як процес поступового вдосконалення

професійних характеристик особистості. В результаті довгострокового

вивчення факторів розвитку кар'єри була розроблена нова версія моделі

профорієнтації як відображення професійного досвіду щодо бажаної

майбутньої кар’єри.

Традиційний підхід до пошуку роботи відповідно до здібностей та

навичок людини – модель «відповідності» сьогодні викликає питання в

науковців, які визнають її недосконалість та застарілість. У попередньому

столітті людина обирала професію в умовах стабільного ринку праці та не була

вимушена змінювати її впродовж життя. Сучасний фахівець повинен

пристосовуватися до вимог ринку, не зосереджуючись на певній посаді, яка б

повністю відповідала його компетенціях. Група британських дослідників

розробила інноваційну концепцію профорієнтованого навчання «career bridge»,

яка максимально відповідає вимогам часу через зорієнтованість на навчанні та

адаптуванні до постійних змін у світі професій. Зазначена модель

профорієнтації спрямована на розвиток професійної стійкості, професійного

зростання та професійного щастя [2].

Одним із важливих моментів формування професійних цінностей є

вивчення передумов для побудови успішної кар’єри. Зосередження уваги на

майбутній кар’єрі та плануванні життя значно полегшує процес подальшого

працевлаштування. У цьому контексті особлива увага приділяється проблемі
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професійної перспективи, конструкта, який сприяє особистісному та

професійному розвитку.

Професійна перспектива надзвичайно важлива для досягнення

професійної зрілості та розвитку кар’єри. Вміння конструювати власне життя,

домагатися професійного зростання та оптимістично дивитися на майбутні

плани є важливими складовими для побудови успішної кар’єри. Крім того

професійну перспективу можна модифікувати експериментально.

Визначити довготермінові життєві цілі та сформулювати професійного

розвитку мету, яку можна було б практично виконати, є доволі складним

завданням для випускника закладу середньої чи вищої освіти. Психологічно

будь-яка людина може досягти успіху лише у випадку планування позитивного

результату. Це пояснює, чому сьогодні велика кількість викладачів наголошує

на нагальній необхідності не лише переосмислення системи освіти, а й

забезпечення належного психологічного клімату для наповнення освітнього

середовища оптимістичного ставленням до кожного учасника цього процесу.

Варто зазначити, що позитивно та креативно мислячий майбутній фахівець,

оснащений усіма необхідними компетенціями, зможе побудувати успішну

кар’єру та стати професіоналом.

Таким чином, здатність ставити досяжні короткострокові та

довгострокові цілі та позитивне планування життя є важливими факторами для

досягнення професійного успіху. Майбутнім спеціалістам повинні бути надані

не тільки знання та навички, життєво важливо створити оптимістичний і

надійний образ майбутньої професії, оскільки це викликає мотивацію,

допомагає сформувати професійні цінності та зрозуміти цілі життя.
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ПРОЯВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

В УМОВАХ COVID-19

Горленко В. М.

Проблема професійної адаптації та дезадаптації педагогічних працівників

залишається актуальною для психологічної і педагогічної науки. Стрімкі зміни

розвитку суспільства у різних сферах життєдіяльності звертають увагу

науковців до питання соціальної, психологічної, професійної адаптації і

подолання можливих проявів дезадаптаційних процесів у поведінці

професіонала.

Під «професійною дезадаптацією» ми розуміємо процес порушеної

взаємодії суб'єкта праці з професійним середовищем, результатом якого є

негативні зміни професійної діяльності особистості. Стосовно педагогічних

працівників, ці зміни виражаються в зниженні самооцінки та мотивації до

професійної діяльності (або в її істотному спотворенні), в негативному

ставленні до колег і учнів, у втраті суб'єктивного сенсу виконуваної діяльності,

в агресії, конфліктності тощо. Наростання дезадаптаційних явищ у педагогів

відбивається не тільки на якості виконуваної ними професійної діяльності, а й

на мотиваційній, емоційній сферах учнів, швидкості і якості засвоєння знань,

ставленні до предмету, педагога, школи, суспільства [2].
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Складність ситуації професійної адаптації та подолання дезадаптаційних

явищ на сьогоднішньому етапі обумовлена світовою пандемією COVID-19, яка

призвела до суттєвих змін у сфері освіти (за ЮНЕСКО): перерване навчання;

стрес для вчительства; непідготовленість батьків до дистанційної домашньої

освіти; проблеми, пов’язані зі створенням, підтримкою і удосконаленням

дистанційного навчання; погіршення догляду за дітьми; зростання випадків

виключення із закладу освіти; збільшення рівня насильства та експлуатації;

соціальна ізоляція; труднощі з вимірюванням та перевіркою засвоєння

знань [3].

З метою визначення впливу пандемії і карантинних заходів на здійснення

освітнього процесу в цілому та його учасників зокрема Українським науково-

методичним центром практичної психології і соціальної роботи протягом 19 –

26 листопада 2020 року проведено онлайн опитування педагогічних

працівників закладів загальної середньої освіти. Для опитування

застосовувалася анкета «Виявлення соціально-психологічних проблем,

породжених пандемією COVID-19 у діяльності закладів освіти» розроблена

В. Г. Панком.

В дослідженні взяли участь 3209 педагогів з усіх областей України

(місцеві жителі – 45%; сільські – 55%). За віком досліджувані були розподілені

на 5 категорій: до 25 років включно –12% від усіх опитаних; від 25 до 35 років

включно – 29%; від 35 до 45 років включно – 28%; від 45 до 55 років 29

включно – 21%; від 55 і більше – 10%. За гендерною приналежністю переважну

більшість становили особи жіночої статі (92% усіх опитаних).

Респондентам було запропоновано оцінити наявність проблеми за

допомогою шкалювання, де «0» — відсутність ознаки; 1 – мінімальне значення

ознаки; 10 – максимальне значення ознаки. Серед питань, які ставилася
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респондентам, та ілюструють прояви дезадаптації (ускладнень) у професійному

житті педагогів виокремимо такі:

– проблеми, пов’язані з використанням ІКТ (відсутність

компетенцій);

– порушення комунікації між педагогами та батьками щодо контролю

за якістю знань учнів;

– труднощі, пов’язані з тим, що важко дотримуватись всіх

протиепідемічних вимог в закладі освіти (для того, щоб захистити учнів);

– неможливість виконання повного обсягу запланованих завдань та

професійних обов’язків.

– труднощі із залученням дітей до дистанційних занять;

– труднощі з дисципліною учнів на уроках;

– зниження навчальної мотивації учнів;

– труднощі з організацією часу (робота, відпочинок, сімейні справи,

власні діти).

Так, за результатами опитування, педагоги визначили вираженість

особистих і професійних проблем таким чином:

– труднощі із залученням дітей до дистанційних занять – відмітили

73% педагогів;

– для 60,7% респондентів суттєвою проблемою стали – труднощі з

організацією часу (робота, відпочинок, сімейні справи, власні діти);

– на неможливість виконання повного обсягу запланованих завдань

та професійних обов’язків вказало – 59,6% опитаних;

– емоційне виснаження, зниження рівня емоційної рівноваги,

надмірну втому як суттєву проблему відзначили – 58,7% опитаних;

– зниження навчальної мотивації учнів відзначили – 58,1% опитаних;
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– 53,5% педагогів зазначили – що значні ускладнення в

професійному житті відчувають через труднощі, пов’язані з тим, що важко

дотримуватись всіх протиепідемічних вимог в закладі освіти (для того, щоб

захистити учнів);

– на проблеми, пов’язані з недостатньою інформаційно-

комунікаційної компетентністю звернули увагу – 53,2% респондентів [1];

– порушення комунікації між педагогами та батьками щодо контролю

за якістю знань учнів відмітили – 51,1% опитаних;

– 47,9% опитаних заявили – що мають ускладнення з дисципліною

учнів.

Отже зазначимо, що професійна дезадаптація педагогічного працівника

може мати місце на будь-якому етапі професійного розвитку, незалежно від

віку, місця роботи, оскільки обумовлюється суб'єктивною оцінкою змін, що

відбуваються, нових перешкод і власних можливостей їх подолання.

Для успішного подолання професійної дезадаптації педагогічних

працівників необхідний розвиток здатності створювати нові або змінювати,

коригувати старі смислові відносини, які є неадаптивними в даний час,

знаходити сенс у новій або зміненій системі професійної діяльності та

професійних відносин.

Дослідження виконано за грантової підтримки Національного фонду

досліджень України в рамках проєкту «Подолання наслідків пандемії COVID-

19 у діяльності психологічної служби системи освіти», державний

реєстраційний номер 0120U104875. Керівник проєкту – В. Г. Панок. Учасники

проєкту – І. І. Ткачук, Д. Д. Романовська, Р. А. Мороз, Т. Б. Гніда,

Н. В. Сосновенко, В. М. Горленко.
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ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІДЕРІВ-УПРАВЛІНЦІВ ЗА

ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Заєць І. В.

Лідерство (англ. Leadership) — впровадження організаційного

керівництва, яке здійснюється топ-менеджментом. Лідерство охоплює (але не

обмежується тільки цим) розробку бачення, планування, прийняття рішень,

заохочення, організацію, розвиток, наділення повноваженнями і спрямування

діяльності людей на досягнення певної мети. Лідер – це людина, яка береться за

справу сама або розподіляє завдання між членами групи так, щоб кожен з них

міг виявити ініціативу. це людина, яка бачить конкретну мету та шляхи її

досягнення, а також має досить сил і можливостей це зробити. Лідерство ‒ це

справа інтелекту, надійності, гуманності, мужності та дисципліни... Опора лише

на інтелект призводить до непокірності. Прояв гуманності, сам по собі,

призводить до слабкості. Зацикленість на довірі призводить до «глупоти».

Залежність від сили мужності призводить до насильства. Надмірна дисципліна

та суворість командування, призводять до жорстокості. Коли у когось є всі

п’ять чеснот, кожна з яких відповідає своєму призначенню, тоді він може бути

лідером (Цзян Лінь у поясненнях до Сунь дзи, «Мистецтво війни»). Головне,
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що передбачає ефективне лідерство — успішна реалізація рішень, прийнятих

лідером. Також він грамотно і ненав'язливо допомагає іншим розвиватися,

досягати поставлених цілей і працювати на загальне благо. В цей же час одне з

головних місць в ефективному лідерстві займає всебічний самоаналіз і аналіз

відносин в організації. Дійсно ефективний лідер ніколи не ставить крапку в

саморозвитку, він завжди задається питаннями про те, що можна ще поліпшити,

чого йому не вистачає для більшої ефективності, чи все він робить правильно

або є певні недоліки.

Слід зазначити, що ми будемо розглядати лідерство згідно такого підходу:

лідерство — це управлінський статус, соціальна позиція, пов'язана із

прийняттям рішень, це керівна посада. Таке визначення лідерства випливає із

структурно-функціонального підходу, що припускає розгляд суспільства як

складної, ієрархічно організованої системи соціальних позицій і ролей. Заняття

в цій системі позицій, пов'язаних з виконанням управлінських функцій (ролей),

і дає людині статус лідера.

Лідерство – це істотна складова частина діяльності менеджера

(управлінця), пов’язана з цілеспрямованим впливом на поведінку окремих осіб

чи робочої групи; інструментами такого впливу виступають навички

спілкування й особистісні якості менеджера, які відповідають зовнішнім і

внутрішнім потребам групи. Менеджер (від англійського «manage» – керувати)

– співробітник організації, основним завданням якого є управління іншими

співробітниками, а також ключовими ресурсами організації.

Виявлення потенційних лідерів-управлінців в процесі

профорієнтаційної діагностики. Методика А. Бєлова «Типи темпераменту»:

Сангвінічний тип темпераменту (середній рівень вираженості, високий рівень

вираженості). Головні ознаки: оптимістичність, комунікативність, відкритість

новому досвіду, врівноваженість, підвищена активність, адаптивність,
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мобільність, гнучкість, швидке переключення, працездатність, позитивний

настрій, достатній рівень самооцінки, генерація нових ідей, наявність

організаторських та управлінських здібностей. Флегматичний тип темпераменту

(середній рівень вираженості). Головні ознаки: здатність приймати обдумані

стратегічні рішення, надійність, старанність, системність, стратегічний підхід,

працездатність, планомірність, наполегливість, розсудливість, врівноваженість,

стабільність настрою, доведення початої справи до кінця, наявність

аналітичних здібностей. Холеричний тип темпераменту (середній рівень

вираженості). Головні ознаки: енергійність, імпульсивність, ініціативність,

цілеспрямованість, витривалість, здатність до швидкого реагування в складних

ситуаціях, здатність в критичні моменти працювати довго і невпинно, висока

стійкість до стресів.

Методика Г. Айзенка «Самооцінка психічних станів»: тривожність

(низький рівень вираженості). Фрустрація (низький рівень вираженості).

Агресивність (низький рівень вираженості, середній рівень вираженості).

Ригідність (низький рівень вираженості, середній рівень вираженості).

Методика К. Леонгарда - Г. Шмішека «Акцентуації рис характеру»:

гіпертимний тип (середній рівень вираженості риси темпераменту, виражений

рівень). Головні ознаки: оптимістичність, потреба в активній діяльності,

ініціативність, спрямованість на пошук «нового», схильність займати лідерські

позиції, винахідливість, достатній рівень самооцінки, комунікативність,

ораторські здібності, енергійність, високий життєвий тонус, висока мотивація

досягнень, здатність викликати довіру, відкритість до нової інформації,

незалежність від думок і оцінок оточуючих. Педантичний тип (можливий

варіант ‒ середній рівень вираженості риси характеру). Головні ознаки:

серйозність, пунктуальність, акуратність, добросовісність, наполегливість,

старанність, дисциплінованість, постійне прагнення вчитися, вдосконалювати
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навички, рівність настрою, вміння аналізувати інформацію, системність.

Демонстративний тип (можливий варіант ‒ середній рівень вираженості риси

характеру). Головні ознаки: артистичність, вміння досягти поставленої мети,

отримати результат своєї діяльності, вміння пристосовуватися до середовища

(адаптивність), розуміння психології інших людей, здатність швидко

орієнтуватися в непередбачуваній ситуації, комунікативність, бажання бути в

центрі уваги, рішучість, здатність заражати оточуючих силою власних почуттів,

розвинена інтуїція, хороша саморегуляція, висока здатність до навчання, уміння

перетворювати конфліктні ситуації у взаємовигідні, висока мотивація

досягнення.

Методика Індивідуально-типологічний опитувальник Собчик:

екстраверсія (середній рівень, високий рівень) ‒ вказує спрямованість уваги на

зовнішній, реальний світ; відкритість, схильність до відкритого спілкування і

розширення контактів, комунікабельність; мотивацію до досягнення успіху;

прагнення до соціальної роботи, а також до підвищеної активності та

екзальтованості. Лабільність (емотивність) – середній рівень. Вказує на

емотивність; схильність до емоційної залученості; схильність до роботи

творчого і соціального характеру; виражені риси демонстративності. Ригідність

(середній рівень) ‒ вказує на прагнення до відстоювання своїх інтересів і

принципів, критичне ставлення до позиції оточуючих; суб'єктивізм мислення,

завзятість та наполегливістю особистості, схильністю до педантизму; стійкість

до стресу. Спонтанність (середній рівень, високий рівень) ‒ вказує на схильність

до незалежності та самоствердження; підприємливість; прагнення до лідерства;

прагнення до самостійної та творчої діяльності, переважно, без

підпорядкування кому-небудь. Соціальна активність: пов'язана зі ступенем

вираженості екстраверсії і проявляється схильністю до широких соціальних

контактів, активністю, рухової розкутістю. Комунікативність: проявляється на
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стику компонентів емоційної лабільності та екстраверсії. головні ознаки:

демонстративність, пошуки визнання, висока соціальна активність. Лідерство.

Головні ознаки: самостійність в прийнятті рішень, підприємливість, бажання

бути лідером. Цей компонент формується вираженими балами за шкалою

екстраверсії, як правило, не менше 5-ти балів та вираженими балами за шкалою

спонтанності. Якщо показники за шкалами спонтанності та екстраверсії в

межах 6-7 балів та помірні бали (4-5 балів) за шкалами сензитивності та

інтроверсії, то така особистість проявляється як лідер та активний підприємець,

як сміливий реформатор, як особистість, що здатна вести за собою інших

людей, але при цьому може контролювати свої імпульси та егоїстичні потреби.

Лідерський тип: імпульсивність (холеричний тип, стенічність), оптимізм

(сангвінічний тип та гіпертимний тип), середній рівень шкали-ригідність

(флегматичний тип та педантичний тип, ригідність), комунікативність.

Підвищений стен сили комунікативності, схильність до ризику, достатній рівень

домагань. В стресових ситуаціях проявляють мужність, рішучість. Професійні

інтереси: діяльність з вираженою активністю (в молоді роки – фізичною, з

роками ‒ соціальною), любов до швидкості, до рухливої техніки (транспорту),

сфери де можна проявити самостійність, свій домінантний характер (низька

керованість і підлеглість).

Менеджмент (менеджер-управлінець). Це більше посада, стиль

діяльності людини. Головні ознаки: підприємливість, активність,

організаторські здібності, гарна поінформованість у своїй справі, артистичність,

уміння зачаровувати та переконувати інших. Особистісні якості менеджера:

непростий, неоднозначний тип характеру: активність, діяльнісність,

комунікативність, з елементами демонстративності (артистичності), вміння бути

переконливим та наполегливим, з теплотою емоційного настрою, гнучкість

мислення, вміння уловлювати настрій іншої людини, інтелектуально розвинена
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людина, емоційно врівноважена особистість, потреба у саморозвитку та

самовдосконаленні. Підвищена шкала екстраверсії та спонтанності часто

зустрічається серед популяризаторів ідей, громадських діячів, особистостей, що

виступають в’язучою ланкою між різними групами в колективі та різними

організаціями. Шкала спонтанність як домінуюча у взаємозв’язку з шкалами

екстраверсія, агресивність (стенічність), ригідність, емоційна лабільність ‒

характерна для лідерів, підприємців, реформаторів. Спонтанні, схильні до

лідерства, некомформні особистості, коли з’являється нова інформація більше

орієнтовані на свою інтуїцію. Їх знання або розуміння проблеми можуть

випереджати досвід. В процесі прийняття рішень вони керуються здогадками,

передбаченнями, і здатні на основі мінімальної інформації вибудувати цільне,

не використовуючи детальне проопрацювання матеріалу, що вивчається.

Можливі професійні сфери: менеджмент, підприємництво, організаційно-

управлінська сфера, адміністрування.

Методика ДДО Клімова: тип «людина-людина». Головні ознаки: інтерес

до управління людьми, вміння добре говорити та виступати публічно,

розв’язувати суперечки, переконувати, пояснювати незрозуміле, вислуховувати

людей, розбиратися в людях. Професії, що потребують самоорганізації праці

(високий рівень вираження). Головні ознаки: бажання приймати рішення;

вміння приймати нестандартні рішення. створювати нові інструкції та давати

вказівки, легко придумувати нові способи діяльності, самостійно

організовувати свою роботу, брати на себе відповідальність.

Методика Дж. Голланда «Виявлення професійних типів та середовищ»:

соціальний тип. Головні ознаки: високий рівень комунікативних здібностей,

вміння контактувати з людьми, переконувати, вислуховувати, виховувати,

допомагати, конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, вміння розбиратися

у поведінці людей, організовувати та навчати інших. Здібності соціального
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типу: вербальні навички, навички спілкування та взаємодії, ораторські

здібності. Підприємницький тип. Головні ознаки: розвинуті управлінські та

організаторські здібності, енергійність, ініціативність, стійкість до стресів,

креативність, самостійність, уміння брати відповідальність на себе, вміння

розбиратися в мотивах поведінки різних людей, вміння досягати результатів,

приймати важливі рішення, прагнення до влади, високому статусу, амбіційність,

азартність, домінантність, самовпевненість, агресивність, екстравертованість,

комунікабельність; орієнтація на владу, матеріальне благополуччя,

оптимістичність, енергійність, любов до популярності. Здібності: управлінські

та організаційні, лідерські, ораторські, здібність до переконання, навички

міжособистісної взаємодії, схильність до управлінської та підприємницької

діяльності.

Також можна додати методику Люшера: червоний колір ‒ потреба в

досягненні, лідерству, агресивності «завойовника», досягнення цілей, висока

пошукова активність. Методику «Тип мислення»: наприклад: словесно-логічне

мислення. Методику «Тип інтелекту» Г. Гарднера: наприклад: міжособистісний

інтелект. Методику «Психотип»: лідер. Методику «Матриця вибору професії»:

вид діяльності – управління (керівництво діяльністю). Методику Маєрс-Бріггс:

тип «менеджер» (екстраверт, сенсорик, логік, раціонал); тип «підприємець,

командир» (екстраверт, інтуїт, логік, раціонал). Методику DISC: лідер.

Методику PAEI (тест Адізеса): підприємець; адміністратор.

В кінці зазначимо, що це орієнтовна схема виявлення лідерів-управлінців

в процесі профорієнтаційної діагностики. Можливі інші варіанти компонентів

та типів (визначаються індивідуально), а також взаємозв’язків між ними.
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КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОГО

КОМПОНЕНТУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ НУШ

Іванова О. В.

Концепція Нової української школи спрямована передусім на розвиток

особистості учня, на виховання цілісної, всебічно розвиненої, здатної до

критичного мислення людини. Випускник Нової української школи ‒ це патріот

з активною громадянською позицією, який здатен приймати відповідальні

рішення і діє згідно з морально-етичними принципами; це інноватор, який

змінює навколишній світ, розвиває економіку і є конкурентноспроможним на

ринку праці. Ця висока місія підвищує значення особистості педагога, її

сутнісної ціннісно-смислової наповненості, а також ‒ здатності неперервно

розвиватися, навчатися, пізнавати нове й самовдосконалюватися згідно

вищезгаданих морально-етичних принципів і вимог сучасності. Педагогіка

партнерства передбачає дотримання таких принципів: повага до особистості;

доброзичливість і позитивне ставлення до інших; довіра у стосунках; діалог -

взаємодія - взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право вибору

та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); принципи соціального

партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов'язань,

обов'язковість виконання домовленостей) [1].

Зазаначені принципи засвідчують необхідність для вчителя НУШ бути не

просто лідером й носієм високих морально-етичних цінностей, а й виконувати

низку нових функцій, серед яких ‒ функції коуча, фасилітатора і модератора.

Це актуалізує дослідження розвитку комунікативного компоненту

психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності в умовах НУШ,

рівень розвитку якого відображає дотримання зазначених вище принципів й
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водночас є індикатором якості прояву таких педагогічних здібностей як:

здібність добирати навчальний матеріал для учнів; розуміння вчителем учня;

творчість у праці; педагогічний вольовий вплив на дітей; здібність організувати

дитячий колектив; інтерес до дітей; змістовність і яскравість мови; педагогічна

тактовність; здібність пов’язувати навчальний матеріал з життям;

спостережливість; педагогічна вимогливість тощо.

Загалом, проблема готовності до педагогічної діяльності найґрунтовніше

досліджувалася в галузі педагогічної психології такими вченими як: А. Деркач,

О. Леонтьєв, Г. Балл, С. Максименко, М. Савчин, Л. Сохань, Т. Щербань та ін.

Однак, проблема психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності в

умовах НУШ раніше не виокремлювалася як предмет спеціального наукового

дослідження.

Це також стосується індивідуального дослідження розвитку

комунікативного компоненту психологічної готовності вчителя до педагогічної

діяльності в умовах НУШ.

Характер комунікації вчителя (вербальної та невербальної) загалом

свідчить про його професійну компетентність й цілісність; відображає цінності

й смисли, якими вчитель керується під час комунікації з учнями, їх батьками й

колегами; розкриває рівень емпатії; ідентифікує наявність внутрішніх

конфліктів; залежить від особливостей темпераменту; розкриває повноту

особистості в її цілісності й унікальності.

Окрім зазначених педагогічних здібностей та значення характеру

комунікації, комунікативний компонент педагогогічної діяльності вчителя

акумулює в собі морально-ціннісний та етичний аспекти, які педагог транслює

під час взаємодії з учнями (як безпосередньо на уроці, так і в позакласний час).

Вони визначають спосіб прояву зазначених педагогічних здібностей в

комунікативному процесі. В контексті формувального впливу вчителя (як
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взірця) на особистість учня особливого значення набуває узгодженість

поведінки вчителя з морально-етичними принципами, які він декларує.

Головними серед них для комунікативної взаємодії ми визначаємо: визнання

вчителем неповторності індивідуальності кожного учня і повагу до нього;

ціннісне ставлення до особистості учня та щирий інтерес до неї; бачення

потенціалу учня й щиру зацікавленість у його розкритті; віра в учня та довіра

до нього; чесність, тактовність і відкритість у вираженні свого ставлення (яке

ґрунтується на духовно-моральних цінностях) як до позитивних рис й

поведінки учня, так і до неприйнятних поведінкових проявів учня на уроці та в

позаурочний час.

Реалізація окреслених принципів можлива завдяки безманіпуляційній і

прямій комунікації, коли вчитель виражає своє ставлення не як однозначне

судження, а як своє особисте враження, запитуючи учня ‒ а що він/вона думає

про це, стимулюючи таким чином розвиток рефлексії, відповідальності і, як

наслідок, свідомого ставлення до життя ще змалку.

Психологічно-комунікативна парадигма наукового пошуку в сукупності

вказаних аспектів зумовлює актуальність, новизну та практичну значущість

дослідження зазначеного феномену.

Мета наукового дослідження полягає у розробці психологічних засобів

розвитку комунікативного компоненту психологічної готовності вчителя до

педагогічної діяльності в умовах НУШ. Розв’язання цієї проблеми передбачає

виконання таких завдань: визначення теоретичних основ дослідження;

узагальнення наукових підходів до розв’язання проблеми розвитку

комунікативного компоненту психологічної готовності вчителя до педагогічної

діяльності в умовах НУШ; емпіричне дослідження розвитку комунікативного

компоненту психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності в

умовах НУШ; здійснення розробки та апробації ефективних методів і прийомів
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розвитку комунікативного компоненту психологічної готовності вчителя до

педагогічної діяльності в умовах НУШ.

Об’єкт дослідження – психологічна готовність вчителя до педагогічної

діяльності.

Предмет дослідження – розвиток комунікативного компоненту

психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності в умовах НУШ.

Методи дослідження:

- на теоретичному етапі дослідження: аналіз філософської,

психологічної, педагогічної літератури; узагальнення, систематизація

отриманої інформації; синтез емпіричних фактів, побудова аналогій,

порівняння при визначенні близьких за змістом понять, системно-структурне

моделювання;

- на констатувальному етапі експериментального дослiдження:

спостереження, бесіда, анкетування, інтерв’ювання, тестування, аналіз

результатів діяльності, методи математичної обробки показників

констатувального етапу дослідження (кореляційний, факторний аналіз);

- на формувальному етапі дослідження: методи активного соціально-

психологічного навчання (психологічний тpенiнг, рольові ігри, інноваційні

форми психолого-педагогічної взаємодії, психологічне консультування).

Досягнення поставленої мети і реалізація завдань з розробки проблеми

«Розвиток комунікативного компоненту психологічної готовності вчителя до

педагогічної діяльності в умовах НУШ» передбачає таку послідовність роботи:

1-й етап – теоретичне обґрунтування основ дослідження розвитку

комунікативного компоненту психологічної готовності до педагогічної

діяльності в умовах НУШ;
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2-й етап – емпіричне дослідження (констатувальний і формувальний

експерименти) розвитку комунікативного компоненту психологічної готовності

до педагогічної діяльності в умовах НУШ;

3-й етап – узагальнення, апробація і впровадження результатів

теоретичної та експериментальної розробки проблеми розвитку

комунікативного компоненту психологічної готовності вчителя до педагогічної

діяльності в умовах НУШ.

У результаті дослідження розвитку комунікативного компоненту

психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності в умовах НУШ

очікується: створення теоретичної моделі розвитку комунікативного

компоненту психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності;

розробка психологічних засобів розвитку комунікативного компоненту

психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності в умовах НУШ;

рукописи розділів монографії, посібника, статті, тези.

Очікуваний соціальний ефект дослідницької роботи полягає в оптимізації

комунікативних навиків вчителів й відповідному підвищенні рівня їх

психологічної готовності до педагогічної діяльності в умовах НУШ; підвищенні

рівня обізнаності вчителів щодо можливостей розвитку власних

комунікативних здібностей, зокрема - використання різних комунікативних

стратегій у професійній діяльності задля задоволення державних, соціальних й

освітніх запитів сучасності та ефективного здійснення педагогічної діяльності в

умовах НУШ; профілактиці професійного вигорання, підвищенні професійної

компетентності та забезпеченні професійної відповідності.
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ЕМОЦІЙНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ

ОСОБИСТОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ігнатович О. М., Радзімовська О. В.

Співробітниками відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і

освіти дорослих під час виконання першого етапу прикладного дослідження

«Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної

діяльності в умовах нової української школи» (2020-2022 рр., РК №

0120U100227) було проведено дослідження рівнів тривожності, втоми,

безсоння, депресії та паніки серед вчителів та практичних психологів закладів

загальної середньої освіти [1].

Актуальність теми цього наукового дослідження визначена необхідністю

забезпечення оптимальної та продуктивної професійної діяльності вчителів та

практичних психологів в умовах реалізації концепції Нової української школи

та, водночас, у незвичних умовах життєдіяльності.

В процесі виконання завдань дослідження було визначено, що переважна

частина (67%) досліджуваних вчителів та практичних психологів закладів

загальної середньої освіти мають недостатній рівень психологічної готовності

до професійної діяльності в умовах реалізації Концепції Нової української

школи і, водночас, у незвичних умовах життєдіяльності, умовах карантину

зокрема. Під впливом пандемії Сovid-19 на емоційно-когнітивну сферу
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особистості у поведінці представників вищезазначених категорій педагогічного

персоналу відбулися значущі зміни емоційних станів. Особливості та тенденції

зміни емоційних станів полягають у тому, що позитивні емоційні стани

переживають близько 12% досліджуваних, тоді як для переважної більшості

характерними є негативні емоційні стани, що призводять до послаблення

функцій імунної системи, погіршення якості виконання професійних обов’язків

і сімейних стосунків. Серед чинників, що негативно впливають на емоційний

стан досліджуваними були визначені такі, як: суперечливість інформації та

ситуація невизначеності щодо подальшої професійної діяльності у незвичних

умовах життєдіяльності, переважання емоційного виснаження, домінування

неадекватного емоційного реагування, редукція професійних обов'язків,

розширення сфери економії емоцій і емоційна дезорієнтація [2].

У результаті порівняння результатів опитувань, проведених у березні

2020 року та у лютому 2021 року, було з’ясовано, що відбувається поступове

зростання тривожності, втоми, безсоння, депресії та паніки серед представників

досліджуваних категорій педагогічного персоналу. Серед усіх вікових груп

виявлений високий рівень тривожності. У представників вікових категорій від

25 до 37 років та від 38 до 49 років – депресії та паніки. У досліджуваних

старшого віку (від 50 років і далі) нижчий рівень депресії, але більший рівень

втоми та розладів сну [3].

В процесі виконання завдань дослідження також було встановлено

взаємозв’язок між станом тривоги і мотивацією виконання професійної

діяльності. Легко виражена тривога може стимулювати деякі досягнення у

педагогічній діяльності. Слабко й середньо виражена тривога знижують

мотивацію професійної діяльності та призводять до апатії. Сильно виражена

тривога, коли вона виявляється на рівні особистості як усталений стан,

особистісна якість є значущим демотивуючим чинником. Для емоційної
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детермінації професійної діяльності необхідна рефлексивна регуляція емоцій,

яка допомагає педагогічним працівникам залишатися відкритими до

позитивних і негативних почуттів; викликати емоції або усуватися від них в

залежності від їх інформативності або користі; усвідомлювати емоції,

визначати їх ясність, типовість, доцільність.

З метою збереження психічного здоров’я та запобігання наслідків впливу

стрес-факторів у карантинних умовах доречним є навчати педагогічний

персонал прийомам психічної саморегуляції, психологічної самодопомоги, що

дозволить уникнути чи зменшити прояв негативних психічних станів, панічних

настроїв, а також допоможе зробити більш контрольованими поведінкові

реакції. Необхідною умовою для цього є формування у педагогічного

персоналу змістовних психологічних установок, орієнтирів, досвіду, морально-

етичних принципів завдяки розвитку рефлексії, відповідальності і свідомого

ставлення до світу, необхідних для організації та оптимального (ефективного та

з найменшими фізичними й психічними витратами) здійснення професійної

діяльності, в умовах національного чи адаптивного карантину зокрема [4].

Прогнозованим результатом, у такий спосіб, стануть: збереження психічного та

професійного здоров’я особистості; зниження загального емоційного

навантаження; підвищення ресурсності та формування цілісності професійної

самореалізації, професійної рефлексії в загальній системі розвитку

психологічної готовності педагогічного персоналу закладів загальної середньої

освіти до професійної діяльності в різних умовах життя, у тому числі в умовах

карантинних обмежень.
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Лукіянчук А. М.

Сьогодні в Україні відбувається процес реформування системи освіти
у контексті євроінтеграції. Модернізація системи освіти сприяє оновленню
змісту та впровадження нових форм профорієнтаційної роботи з молоддю.
Кабінетом Міністрів України затверджено Концепцію державної системи
професійної орієнтації населення (2008), що визначає професійну
орієнтацію населення як науково обґрунтовану систему взаємопов’язаних
економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів,
спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та
реалізації здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів,
можливостей та інших чинників, що впливають на вибір професії або на
зміну виду трудової діяльності.

file://C:/Users/Елена Игнатович/Desktop/https://psihea.recipe.by/ru/?editions=2020-tom-11-n-4&group_id=item _2&article _id= line_2
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Децентралізація в освіті була в центрі уваги закордонних науковців,
як: Е. Барсіковський, К. Бьйорк, Дж. Вуд, К. Дайєр, П. Роуз, Д. Чепмен та ін.
Питання управління заходами з децентралізації досліджували: Р. Говінда,
Д. Рондінеллі, Р. Стівенсон та ін. Типологізацію децентралізованих систем
освіти здійснили Ф. Діттмар та Е. Джордано. Управління, орієнтоване на
шкільну освіту, як мета децентралізації привернуло увагу таких
дослідників: І. Абу-Духой, Дж. Девід, Дж. Ді, Б. Келдвел та ін. Вітчизняні
науці останнім часом також здійснили низку наукових досліджень з
тематики децентралізації в освіті, це визнані науковці і практики : Л.
Гриневич, Д. Дзвінчук, Г. Єльнікова, В. Луговий, Н. Протасова, С. Крисюк та
ін. Процес децентралізації націлений на створення цілісного простору,
тому важливим елементом є професійна орієнтація та її особливості у
конкретних регіонах, об’єднаних територіальних громадах. Проблемам
профорієнтаційної роботи та професійного самовизначення у
філософському, соціологічному, культурологічному, соціально-
економічному, правовому і психолого-педагогічному контекстах
присвячено чимало наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених і
педагогів-практиків.

Основоположними вважаємо доробки О. Балла, М. Беха,
С. Гончаренко, І. Зязюна, Г. Костюка, В. Кременя, В. Мадзігона,
Ю. Мальованого, В. Моляко, Є. Павлютенкова, Б. Федоришина та ін .
Теоретико-методологічні та прикладні основи професійної орієнтації є
предметом досліджень Ю. Барабаш, І. Звєрєвої, В. Калюжної,
О. Коропецької, В. Матвієнко, О. Міненко, М. Янцур.

Значні напрацювання зарубіжних та вітчизняних науковців та
практиків є підставою для формування цілісного концептуального
розуміння сучасних процесів децентралізації в освіті з усіма її атрибутами
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та профорієнтаційній роботі. Проте пильної уваги потребує наукове
визначення понять, особливо з огляду на різні практики, традиції та
перспективи процесів децентралізації освіти. Особливо важливим є
питання професійної орієнтації як складника формування та реалізацію
державної молодіжної політики законодавчими та виконавчими гілками
влади та органами місцевого самоврядування в умовах ринкових відносин.

Вимоги сучасного, динамічного ринку праці ставлять сучасну людину
в умови конкуренції, що породжує необхідність постійного професійного
вдосконалення, підвищення кваліфікації, а також зміни професії. Розвиток
ринку праці, зростання вимог до якості підготовки фахівця визначає
необхідність якісного покращення усієї системи професійної підготовки
кадрів. Одним із важливих напрямів реалізації такого завдання є розвиток
і вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді у процесі набуття
нею середньої освіти. Важливою умовою ефективності профорієнтаційної
роботи є проведення означеної діяльності з дітьми дошкільного віку та
учнівською молоддю. Система профорієнтаційних справ дозволить
всебічно ознайомити учнів зі світом професій, усвідомити важливе
значення кожної з них та необхідність правильного вибору. Сучасна
економіка характеризується появою все більшого числа професій, які
висувають підвищені вимоги до особистості професіонала. Таким чином
проблема вибору особистістю професії яка б відповідала її можливостям та
ринку праці конкретного регіону. У такому баченні необхідно враховувати
той факт, що в Україні сьогодні відбувається процес децентралізації влади
– реформа, яка передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на
рівень територіальних громад і має визначальний вплив на політичну,
адміністративну, фінансову та інші сфери, в тому числі і освітню. Освітня
сфера є складним утворенням включає різні рівні. Ефективність
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профорієнтаційної роботи ЗВО залежіть від інтеграції діяльності з різними
соціальними інституціями, зокрема навчальними закладами, зовнішнього
середовища як фактора неперервної освіти. Об’єднання зусиль
забезпечить повноцінну і всебічну інформаційно-просвітницьку
діяльність, надання кваліфікованих профорієнтаційних послуг, створення
сприятливих умов для підвищення професійного рівня і
конкурентоздатності майбутніх фахівців.

Гнучко реагує на зміни ринку праці у конкретному регіоні
професійна (професійно-технічна) освіта і основним результатом є
дуальна освіта. Дуальна форма здобуття освіти передбачає поєднання
здобувачами теоретичної підготовки в закладах освіти з практичною — на
робочих місцях задля набуття відповідної професійної кваліфікації.
Зацікавленість роботодавців тут полягає в бажанні отримати молодого
висококваліфікованого працівника, максимально мотивованого до роботи
одразу після закінчення навчання.

Місце закладів вищої освіти (відповідно структури) вбачаємо у
професійному інформуванні, діагностуванні, консультуванні, адаптації.
Професійна орієнтація у закладах вищої освіти це комплексна науково

обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою

оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування професійно

важливих особистісних характеристик кожного індивіда та потреб ринку праці.

Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами

і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах

професійної діяльності. Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук

найефективніших засобів підвищення свого профорієнтаційно-кваліфікаційного

рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової

незалежності.
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Головною метою профорієнтаційної роботи БІНПО є пропаганда

інституту як закладу вищої освіти, який готує висококваліфікованих фахівців

психології, педагогіки, управління та охорони праці, пошук найбільш

підготовлених випускників загальноосвітніх навчальних закладів, закладів

професійної(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти для

вступу до інституту, підвищення конкурентоспроможності випускників на

ринку праці.

Отже, в умовах децентралізації професійна орієнтація набуває
особливих характеристик, які відповідають умовам ринку праці
конкретного регіону України. Додатковим засобом розвитку та оновлення
системи профорієнтації в Україні може стати вивчення та впровадження
елементів системи професійної орієнтації провідних країн світу.

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ.

Калюжна Т. Г., Самко А. М.

Запровадження освітніх інновацій залишається актуальним для

українського суспільства, зокрема для післядипломної педагогічної освіти.

Інноваційні процеси впливають як на розвиток освітнього середовища, так і на

окрему особистість. Зміни стосуються не тільки окремих компонентів

педагогічної взаємодії – цілей, змісту, методів і різних педагогічних технологій,

а й педагогічного персоналу, який вносить ці зміни, тобто самого педагога.

Тому важливою є психологічна готовність педагогічного персоналу
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післядипломної педагогічної освіти працювати в альтернативних педагогічних

проектах і системах, розуміння сутності та можливості інновацій в галузі

освіти, володіння великим арсеналом інноваційних педагогічних технологій.

Дослідниця Т. Шибистюк трактує психологічну готовність як складну

системну властивість окремої особистості, як концентрований показник

успішності будь-якої її діяльності, міра її професійної здатності. Також

наголошує на тому, що психологічна готовність включає в себе, з одного боку,

запас знань, умінь і навичок; з іншого – риси особистості: переконання,

здібності, інтереси, пам’ять, мислення, увагу, працездатність, емоційність,

моральний потенціал особистості. Значення поняття психологічної готовності,

яке є актуальним сьогодні для педагогіки і психології вищої школи, вимагає

переосмислення його змісту та функцій на методологічному й

експериментальному рівнях [2].

На думку вченої В. Чудакової у сучасній психології психологічна

готовність розглядається як істотна передумова будь-якої цілеспрямованої

діяльності, її регуляції, стійкості та ефективності. В рамках функціонального

підходу при визначенні змісту та структури психологічна готовність

трактується як певний стан психічних функцій, що забезпечує високий рівень

досягнень при виконанні того чи іншого виду діяльності. В окремих аспектах,

психологічний рівень інноваційної діяльності частково виступає предметом

спеціального вивчення в дослідження як зарубіжних (Р. Маслоу, Ф. Харцберг та

ін.), так і вітчизняних учених (Л. Карамушка, В. Семиченко, Ю. Швалб та ін.)

[3].

До структури психологічної готовності педагогічного персоналу

післядипломної педагогічної освіти до інноваційної діяльності входять п’ять

функціонально зв’язаних та взаємозумовлених компонентів – мотиваційний,

когнітивний, операційний, оціночний та особистісний.
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Важливими складовими стану психологічної готовності педагогічного

персоналу післядипломної педагогічної освіти до застосування інноваційних

технологій є поєднання факторів, які характеризують різні рівні і сторони

готовності, коли педагог сам є активним суб'єктом процесу навчання та

приймає позицію дослідника, тому психологічна готовність педагогічного

персоналу до інноваційної діяльності має:

- ґрунтуватися на позитивному ставленні педагога до інновацій, до

сучасних педагогічних технологій;

- необхідний базовий рівень знань і умінь у використанні педагогічних

технологій у власному професійному досвіді;

- наявність у педагога позитивної мотивації до впровадження сучасних

освітніх технологій в освітній процес;

- здатність до модернізації власної діяльності;

- наявність стійких, професійно важливих особливостей сприйняття, уваги,

мислення, емоційно-вольових процесів педагога.

Отже, психологічна готовність педагогічного персоналу післядипломної

педагогічної освіти до інноваційної діяльності – це багатоплановий і

багатоаспектний феномен, який містить як діяльнісні, так і особистісні

характеристики.
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РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Московець Л. П.

Гармонійності, цілісності, неповторності, смисложиттєвості особистість

досягає в процесі самореалізації. Здійснюється цей процес за допомогою різних

механізмів. Механізм психіки визначається як «знаряддя, метод, завдяки якому

поєднуються в цілісність її органи і системи передавання і перетворення енергії

та інформації в процесі діяльності» [2, с. 19]. З-поміж різноманітних механізмів

самореалізації важливе місце належить рефлексії.

У психологічних дослідженнях зростає інтерес до вивчення як проблеми

самореалізації, так і рефлексії. У науковому доробку вчених знаходимо різні

трактування феномену, де «рефлексія» є «розумовим розвитком, спрямованим

на пізнання людиною себе: поведінки, дій і вчинків, психічних станів, почуттів,

здібностей, характеру та інших властивостей особистості» [8, с. 300];

«процесом подвоєного, дзеркального взаємовідображення суб’єктів, змістом

якого виступає відтворення, копіювання особливостей один одного» [10,

с. 428]. Рефлексію розглядають як унікальну властивість особистості, як стан

усвідомлення чого-небудь, як процес репрезентації психіці свого власного

змісту (А. Карпов) [5]; як системну психічну властивість, що передбачає

переосмислення відносин з предметно-соціальним світом (О. Зімовін) [3,
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с. 140]; як базовий механізм самоорганізації психіки, саморегуляції діяльності

людини (А. Шаров) [11, с. 126]; як механізм саморозвитку, що спонукає до

самопізнання, самоусвідомлення, самозміни (А. Іващенко) [4, с. 179]; як

переосмислення та перебудову суб’єктом своєї поведінки (С. Степанов,

І. Семен) [9, с. 37]; як здатність усвідомлювати свої особливості, як ці

особливості сприймаються іншими; як спроможність будувати свою поведінку

відповідно до реакцій інших (Н. Пеньковська) [7, с. 72].

С. Степанов, І. Семен розрізняють типи рефлексії залежно від того, на що

вона буде спрямована: кооперативна (рефлексуються знання про рольову

структуру і позиційні організації колективної взаємодії), комунікативна

(відбувається рефлексія уявлень про внутрішній світ іншої людини та причини

її вчинків), особистісна (пізнаються свої вчинки та образи «Я» як

індивідуальності), інтелектуальна (рефлексуються знання про об’єкт та способи

дій з ним) [9, с. 36].

Виходячи із окреслених типів, в першу чергу, нас цікавить особистісна

рефлексія, тому що в процесі самореалізації людина є активним суб’єктом своєї

життєдіяльності з неповторним внутрішнім світом. Важливо враховувати, що

особистість здатна реалізувати свої можливості тоді, коли вона рефлексує

власні здібності, дії, вчинки, цінності, емоції та почуття, переосмислює свій

життєвий шлях, будує образ власного «Я». У цьому типі рефлексії робиться

акцент на особистості, її організації, зростанні, здійсненні та прийнятті себе.

Особистісна рефлексія є предметом дослідження І. Беха і пов’язується із

смислоціннісною свідомістю суб’єкта. Науковець виокремив такі типи

особистісної рефлексії: регулятивну (передбачає свідоме регулювання перебігу

психічних процесів), визначальну (виявляється в осмисленні суб’єктом свого

«Я», усвідомленні та визначенні всього, що віддаляє його від досконалості),

синтезувальну (потребує зібрання сформованих духовних цінностей у цілісне
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«Я»-духовне, забезпечує створення образу «Я» особистості), створювальну

(полягає у розвитку та саморозвитку особистості) [1, с. 9].

Процес життєдіяльності супроводжується прагненням особистості

зрозуміти себе, свої сильні та слабкі сторони, свої здібності, риси характеру,

особливості світосприймання. При цьому варто критично аналізувати себе,

результати своєї діяльності, адекватно змінювати уявлення про себе, свої

можливості, конструктивно регулювати свої дії. Рефлексія дає можливість

людині виходити за межі свого функціонування, долати стереотипи,

адаптуватися до нових умов. Вона зумовлює цілісність життя особистості,

допомагає створювати новий образ свого «Я».

Для здійснення рефлексії повинні бути певні підстави. Як зазначає

С. Кузікова, рефлексія виникає в ситуаціях, коли суб’єкту необхідно

переглянути свої погляди, систему цінностей, свої настанови, форми діяльності

[6, с. 145]. Самореалізація є динамічним процесом, а тому постійно потребує

перегляду уже сформованих думок, дій та вчинків, образу свого «Я».

Рефлексія як механізм спрямована на внутрішній світ особистості і є тією

рушійною силою, яка зумовлює реалізацію особистістю своїх потенційних

можливостей. Вона передбачає переоцінку цінностей, знаходження сенсу

життя, пізнання себе, переосмислення власного досвіду, результатів діяльності,

усвідомлення своїх емоцій та почуттів, управлінні та контролі своїх дій. Даний

механізм передбачає звернення уваги на себе, на «Я» особистості.

Успішна самореалізація відбувається завдяки здатності особистості

відверто відповісти собі на запитання: «що я хочу?», «що я можу?», «що

потрібно?», «як можна успішно самореалізуватися?», «як я ставлюся до себе?»,

«що я роблю?» тощо.

Використовуючи рефлексію як механізм самореалізації, відбувається

поєднання її ціннісно-смислової, когнітивної, діяльнісної, афективної та
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регулятивної складових. Рефлексія сприяє переосмисленню своєї

життєдіяльності, усвідомленню підґрунтя власних дій та вчинків (ціннісних

орієнтацій), отриманню людиною знань про себе як суб’єкта життєдіяльності.

Вона допомагає особистості пізнавати та об’єктивно оцінювати способи дій, які

використовуються в процесі самореалізації, зумовлює вироблення певного

ставлення до себе, забезпечує здатність здійснювати регуляцію опредметнення

сутнісних сил.

Самореалізація супроводжується змінами особистості, які передбачають

усвідомлення змін зовнішнього світу. Зміни відбуваються впродовж усього

життя людини під впливом професійної діяльності. Таких змін зазнає і педагог

літнього віку під час виходу на пенсію, по завершенню педагогічної діяльності.

Самореалізацію та успішну адаптацію до вікових змін літньому педагогу може

забезпечити включення у новий вид діяльності. Коли змінюється людина, то і

світ навколо неї також змінюється. Це непростий процес, який потребує

значних зусиль особистості і здійснюється саме через рефлексію.

Отже, одним із важливих механізмів самореалізації є рефлексія. Вона

забезпечує усвідомлений аналіз образу «Я» особистості, стимулює до

опредметнення сутнісних сил в діяльності, сприяє свідомій побудові траєкторії

власної життєдіяльності, зумовлює особистісне зростання та досягнення акме.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-

ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Морін О. Л.

На нашу думку, визначальною умовою досягнення Україною

економічного зростання є підготовка робочої сили, здатної до швидких змін і

жорсткої конкуренції на регіональному, національному і глобальному ринках

праці. Сучасний ринок праці вимагає від працівника наявності ініціативності,

креативності, комунікативних навичок, швидкого адаптування до мінливої

ситуації, критичного й аналітичного мислення, медійної та інформаційної

грамотності, вміння працювати з хмарним технологіями, тощо. Це у свою чергу

суттєво впливає на зміни у професійно-ціннісних орієнтаціях сучасного

працівника, визначає характер реалізації його особистого і соціального

потенціалу. Особливо складно учнівській молоді, яка тільки починає свій

життєвий і професійний шлях.

Існуючі протиріччя між особистісної потребою учнів в професійно-

ціннісному самовизначенні, життєвій і професійній самореалізації та

відсутністю умов для їх здійснення в процесі освітньої діяльності, визначають
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важливість дослідження проблеми формування професійно-ціннісних

орієнтацій учнів до трудової діяльності ще під час навчання у закладах

загальної середньої освіти.

Метою виступу є розгляд аспектів дослідження проблеми формування

професійно-ціннісних орієнтацій учнів до трудової діяльності.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчив, розглядом сутності

понять «цінність», «ціннісні орієнтації» та «професійно-ціннісні орієнтації»

займалися такі вчені, як: К. Абульханова-Славська, А. Асмолов, І. Бех,

Л. Божович, Н. Бондар, М. Боришевський Б. Братусь, А. Брушлинський,

П. Гуревич, Л. Долинська, Н. Журавльова, О. Заболотська, А. Здравомислов,

І. Зязюн, І. Ісаєв, В. Кузнєцова, Д. Леонтьєв, В. Лісовський, В. Пічурін,

О. Пришляк, М. Пряжніков, Н. Савченко, В. Семиченко, А. Сірий,

Р. Скульский, В. Сластьонін, О. Стахова, Н. Стрелянова, О. Сухомлинська,

Г. Тарасова, М. Титма, А. Троцко, М. Федоренко, І. Федух, Р. Чижакова

М. Яницький та ін.

Останнім часом, дослідження присвячені розгляду понять «цінність»,

«ціннісні орієнтації» та «професійно-ціннісні орієнтації» здебільшого

розглядається як елементи структури особистості фахівця у процесі його

професійного становлення О. Бондаренко, В. Денисенко, С. Камінська,

З. Карпенко, З. Курлянд, О. Мартинюк, В. Мицько, С. Ставицька, Н. Чепелєва,

Н. Шевченко та ін.

Підсумовуючі результати проведеного аналізу, ми у загальному вигляді

окреслити, що будемо розуміти під означеними поняттями. Як психологічна

категорія «цінність» розглядається у вигляді будь-якого об'єкта, що має для

суб'єкта важливе значення. «Ціннісні орієнтації» розглядаються як однин з

провідних утворень особистості, що визначають її активну соціальну позицію,

рівень домагань і готовність до діяльності. З іншого боку, поняття «ціннісні
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орієнтації» розглядається як процес і як результат. Як процес, «ціннісні

орієнтації» виражаються у виборі та оцінці дії, мети, а як результат – в

оволодінні суб'єктом певними знаннями, ініціюють включення в процес

пізнання, є механізмом його самовизначення.

В ціннісних орієнтаціях акумулюється життєвий досвід, накопичений

особою, а їх сукупність утворює свого роду стрижень свідомості, навколо якого

обертаються її думки і почуття, з огляду на який приймаються важливі рішення

та вирішується багато життєвих питань. Ціннісні орієнтації формують

змістовну сторону діяльності учня, ставлення до навчання, до себе, до інших,

складають основу визначення своїх інтересів і потреб в світі професій,

визначають вибір напряму майбутньої професійної діяльності.

«Професійно-ціннісні орієнтації» визначають як образ-ідеал, який

активізує спрямованість особистості на вибір засобів, способів діяльності для

досягнення поставлених цілей та безпосередньо ініціює початок пошуку і

вибору життєвої стратегії, є їх джерелом, визначає напрям, який може бути

обраний в процесі професійного самовизначення. Спрямовуючи особистість на

самореалізацію в трудовій діяльності, професійні цінності стають основою

життя людини, дозволяють їй задовольняти свої матеріальні і духовні потреби,

слугують орієнтиром соціальної та професійної активності, спрямованої на

досягнення суспільно значущих цілей [2; 3].

Також нас зацікавили дослідження, присвячені проблемам формування

психологічної готовності до трудової діяльності (С. Герасіна, В. Гордієнко,

А. Деркач, М. Дмитрієва, І. Добренко, М. Дьяченко, Є. Єгорова, В. Зазикін,

Е. Зеєр, Л. Кандибович, Є. Клімов, М. Лукашевич, А. Маркова, І. Марченко,

М. Пряжніков, В. Рибалка, Г. Славтіч, Г. Суходольський, С. Чистякова,

Ю. Швалб та ін.); мотиваційної спрямованості на працю (Г. Балл, В. Бодров,

В. Васильєв, С. Герасіна, К. Гуревич, І. Зязюн, Е. Ковальчук, В. Коган,
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В. Крюкова, І. Матійків, В. Муніпов, Н. Ничкало, П. Перепелиця, Г. Татаурова,

В. Шадріков, В. Якунін та ін.); готовності до професійної праці (І. Гейко,

І. Добротворський, Л. Зайверт, О. Киричук, Е. Ковальчук, О. Корчевна,

О. Корчевна, Я. Крушельницька, Н. Лукашевич, Н. Побірченко, В. Радкевич,

В. Скульська, Г. Славтіч, М. Туленков, А. Хроленко, та ін.).

Підсумовуючи, в контексті нашого дослідження, трудову діяльність

можна визначити, як форму активного і вмотивованого ставлення особистості

до дійсності, яка спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, що

пов’язані зі створенням суспільно значущих (матеріальних, духовних)

цінностей, зумовлених її потребами, а також засвоєнням суспільного досвіду

(Герасіна С.В.).

Розгляд досвіду освітньої практики засвідчив наявність кількох аспектів

проблеми оновлення і запровадження нової профільної школи, зокрема:

● науково-методичний, пов’язаний з трансформацією змісту освіти на

компетентнісних та інтеграційних засадах завдяки запровадженню

компетентнісно орієнтованих стандартів освіти, орієнтованість змісту на

формування у здобувачів освіти здатності використовувати набуті знання у

практичній діяльності і у повсякденному житті;

● організаційно-педагогічний, обумовлений вирішенням завдання

актуалізованим Міністерством освіти і науки по формуванню мережі старшої

профільної школи раніше запланованого часу, тобто до 2027 р., що має

забезпечити трансформацію профільного навчання у багатокомпонентну

модель, яка поєднує загальноосвітню та професійну підготовки, де кожен учень

може обрати власну траєкторію здобуття загальної середньої освіти у поєднанні

зі здобуттям професії;

● соціально-педагогічний, що зумовлює розширення можливості вільного

руху учнів між освітніми та професійними напрямами підготовки, розгортання
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уніфікованих навчальних циклів, а також підвищення вікової межі, досягнувши

яку учні здатні свідомо обрати напрям майбутньої фахової спеціалізації [1].

Теоретичною основою дослідження становлять положення та висновки

відображені у працях: К. Абульханової-Славської, Б. Ананьєва,

JI. Анциферової, Г. Балла, А. Голомштока, В. М’ясищева, Н. Пряжнікова,

К. Платонова (теоретико-методологічні основи професійного самовизначення

особистості); Л. Ботякової, О. Колесникової, Д. Костянтинівського ,

А.Мордовської, Є. Павлютенкова , А. Федоришина, І. Чечель, П. Шавіра та ін.

(психолого-педагогічні основи формування у старшокласників готовності до

професійного самовизначення); Ж. Вірна, Л. Йовайши, Є. Клімова, Г. Левченка,

В. Сидоренка, А. Сазонова, В. Симоненка, М. Тименка, Д. Тхоржевського,

М. Янцура, О. Ястремської та ін. (методи активізації професійного та

особистого самовизначення, методичні основи профорієнтації); О. Ігнатович,

Н. Побірченко, В. Синявський (проблеми психології профорієнтації та

професійного розвитку особистості).

Результати фундаментальних й прикладних наукових досліджень:

освітніх систем (К. Балабанов, І. Бех, В. Биков, Н. Бібік, В. Кремень,

О. Локшина, О. Мариновська, О. Матвієнко, І. Підласий, О. Савченко,

С. Сисоєва, О. Сухомлинська, Н. Тализіна, А. Цірульніков та ін.); рівнів повної

загальної середньої освіти (Н. Бібік, І. Зязюн, В. Кремень, О. Ляшенко,

О. Савченко, О. Топузов та ін.); змісту освіти (М. Авраменко, О. Алексеева,

Г. Бутенко, В. Ільченко, К. Корсак, Б. Мельниченко, О. Овчарук, О. Першукова,

Л. Пуховська, A. Хуторський, В. Шадріков, І. Якіманська та ін.);

конструювання змісту освіти (М. Колесник, Л. Онищук, О. Пасічник, В. Редько,

А. Степанюк, Т. Тихонова, B. Федорова та ін.); змісту допрофільної підготовки

(Т. Атрошенко, А. Войтко, О. Габрієлян, О. Звягін, Л. Круглик, Л. Лазаренко,

М. Мельничук, О. Овчар, В. Олекса, В. Півнев, Т. Полянська, О. Савицька,
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О. Фесок, В. Чубар та ін.) і профільної освіти (В. Кизенко, Н. Костенко,

Л. Липова, Т. Мачача, В. Онищук, О. Пасічник, А. Самодрин, А. Терещук,

О. Топузов та ін.).

Також непересічне значення для здійснення науково-дослідної роботи

мали дослідження іноземних учених: А. Адлер, Е. Берн, Л. Бонцори,

Е. Гінзберг, Дж. Голланд, Л. Мітіна, Ф. Парсон, М. Пряжніков, Г. Резапкіна,

Н. Родичева, В. Сахарова, Д. Сьюпери, С. Фукуяма, К. Хорні, М. Чистяков,

С. Чистякова та ін.

Висновок. Застосування означених вище теоретико-методологічних положень

зумовить формування та обґрунтування понятійно-термінологічного апарату

дослідження, визначення провідних ідей і методів їх теоретичного обґрунтування,

наукового аналізу досліджуваних фактів і явищ педагогічної дійсності,

узагальнення, синтезу, експериментальної перевірки, оцінки дієвості технології

формування професійно-ціннісних орієнтацій учнів до трудової діяльності.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ, СПРЯМОВАНІ НА ЕМОЦІЙНЕ

ВІДНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ НУШ

Овсієнко С. В.

Учитель – це людина, на якій тримається школа. Він має бути

професійним, добрим, сучасним, творчим, уважним, люблячим дітей і свою

професію, знаючим свій предмет і тонкощі спілкування з дітьми і їх батьками…

Цей перелік можна довго продовжувати. А якщо додати всі завдання і

обов’язки, які покладені на вчителя, очікування адміністрації, батьків, учнів,

дедлайни, підготовки до масових заходів, екскурсії, участь в олімпіадах, робоча

документація, звітність тощо, то справедливо виникають питання: «Як він усе

встигає? Чи залишається у вчителя час на своє особисте життя, на відпочинок?

Як він з усім справляється? І як почувається при цьому?»

Вчитель, звичайно, щедро ділиться своїми ресурсами і, здавалося б,

безмежними можливостями. Одначе, постійна відповідальність за своїх учнів,

надмірна зайнятість, інформаційна перевантаженість, висока конфліктність

призводять до вичерпування внутрішніх резервів, емоційного вигорання,

стресу.

Тому гостро постає питання відновлення вичерпаних ресурсів як у

вчителя, так і його учнів. Вчитель повинен навчитися використовувати прості

техніки емоційного відновлення, щоб поліпшувати свій стан. Ці практики він

може використовувати і в роботі з учнями.

Практика «Обійми метелика» допомагає вчителю відновити внутрішній

спокій, синхронізувати роботу півкуль мозку, сприяє активізації розумової

діяльності, посилює позитивні відчуття, сприяє релаксації. Вправу добре

використовувати перед уроком, щоб налаштуватися на робочий лад та

заспокоїтися.



77

Необхідно зручно стати чи сісти, аби добре відчути точку опори — це

створює впевненість у безпеці. Руки треба схрестити на грудях так, щоб кисть

правої руки лягла на ліве плече, а лівої — на праве. Великі пальці бажано

зчепити, утворивши тіло метелика. На хвильку вчителю необхідно

зосередитися на внутрішніх відчуттях і уявити, наче метелик обіймає тебе

своїми крилами. Потрібно поперемінно піднімати й опускати пальці рук у

повільному, зручному для себе темпі. Вправу слід виконувати протягом 2–3-х

хвилин. Її можна дещо спростити: легенько погладити біцепси обох рук, неначе

метелик торкається їх своїми крильцями. Обійняти себе, постояти хвильку у

власних обіймах, послухати внутрішню тишу.

Вправа «Банка з фарбою». Практика послаблює хвилювання, повертає в

нейтральний стан і використовується у випадку, коли вчителю або учню

заважають неприємні спогади чи переживання.

Педагогу необхідно уявити контейнер із фарбою, на поверхні якого

лежить проблема, неприємна ситуація, яка трапилась, або спогад про неї. Потім

слід «розмішати» фарбу уявною паличкою, поступово розчиняючи негативний

спогад. Візуалізація закінчується тоді, коли неприємність «зникає» з поверхні

фарби. Можна зобразити банку з фарбою на аркуші паперу і малювати кола в

межах її контурів, «розмішуючи фарбу» фломастером або олівцем до повного

заспокоєння.

Робота зі стресовою ситуацією. Ця практика допоможе сформувати у

підсвідомості необхідне відношення до тієї чи іншої проблеми, замінити

негативні думки позитивними твердженнями, адже коли думки виходять на

позитивний план, рівень напруги знижується. Для виконання вправи потрібно

заповнити просту табличку:
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Ситуація, яка є
стресовою для

вчителя.

Шкала
напруги
від 1 до

10

Найнеприємніша
думка, яка

виникає у зв’язку
з цією ситуацією

Фраза підтримки
(позитивна думка,
яку треба знайти і

промовити)

Шкала
напруги

після
позитивної
думки від

1 до 10
Наприклад:

«Знову онлайн
уроки! Це мене

нервує».

9 Я боюсь, що учні
не засвоять
навчальну
програму.

«Я справлюсь!
Онлайн навчання

вчить дітей брати на
себе

відповідальність за
свої успіхи. Буду їм

у цьому
допомагати.»

2

Фрази підтримки треба добирати так, щоб слова викликали позитивні

почуття — тоді сформульована фраза-твердження працюватиме як

самонавіювання. Повторювати фразу підтримки бажано кілька разів, поки не

заспокоїться внутрішнє «я»

Вправа «Сонячний дощ». Її можна виконувати в будь-який час, в будь-

якому місці з метою поліпшення самопочуття, зняття напруги, головного болю.

Пропонується сісти (або стати) прямо, стопи поставити паралельно одна

одній, закрити очі. Уявіть себе в улюбленому для вас місці: на лісовій галявині,

на узбережжі моря, в горах, вдома, там, де вам добре.

Відчуйте тепло і спокій. Насолоджуйтеся цим станом. Уявіть і відчуйте

теплий, тонізуючий потік золотистих сонячних променів, які спускаються з

неба. На вдиху намагайтеся плечима і руками втягнутися в цей потік,

насичуючи своє тіло променями. Дихайте цим теплом і спокоєм, втягуйтесь в

сонячний потік, відчуйте силу і енергію, якою наповнюється ваше тіло (вправа
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виконується 2 – 3 хв.). Скажіть собі: «Я сильна (ний) і спокійна (ний), моє тіло

cповнене енергії, розум готовий до праці і активності». Відкрийте очі,

подивіться навколо. Вправу закінчено.

Психокорекційне малювання. Дана практика допоможе вчителю

знизити інтенсивність переживань, прожити негативні і позитивні емоції,

зцілитися.

Для роботи необхідно підготувати аркуш паперу, фломастери або олівці.

Треба зосередитися на власних переживаннях і відповісти на запитання: «Що

мене хвилює сьогодні?» або «Чого я боюсь сьогодні?»

Після цього пропонується видихнути свої переживання на аркуш паперу

та провести лінію від себе на папір. Тепер потрібно малювати лінії, кружляти

олівцем на папері так, неначе твій страх танцює. Малювати слід доти, поки ви

самі не відчуєте, що досить.

Настав час уважно розглянути отриманий малюнок і розшукати в ньому

щось схоже на якусь тваринку чи рослину, монстрика або казкового героя і

розфарбувати його. Якщо нічого не знаходиться, то можна розфарбувати

маленькі графічні фрагменти у різні кольори і вийде чудова яскрава робота.

Отримане зображення можна прикрасити сердечками, кульками, кому як

захочеться. Страх або хвилювання, тривога, які кілька хвилин тому вивели на

папір, виявляються не такі вже й загрозливі, а навпаки – з ними хочеться

подружитися і жити спокійніше.

Отже, психологічний супровід вчителя НУШ повинен бути націленим на

дослідження власних переживань педагога, створення умов для пошуку

психологічних опор і ресурсів, вивчення особистих потреб, зниження напруги в

професійній діяльності, сприяння емоційному відновленню та розумінню себе.

Доброзичлива атмосфера в колективі, мотивація до професійного зростання,

раціональне і продуктивне використання трудового потенціалу педпрацівників,
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профілактика та попередження емоційного вигорання повинні стати підґрунтям

для збереження і зміцнення психологічного здоров’я, а значить і ефективної

професійної діяльності.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Охріменко З.В.

Аналіз стану досліджень процесу виховання професійно-ціннісних

орієнтацій підростаючої молоді свідчить про постійну увагу дослідників різних

галузей до визначеної проблеми на теоретико-методологічному, та

практичному рівнях. Адже ціннісні орієнтації особистості надають стійкості

особистості, визначають принципи її поведінки, спрямовують інтереси і

потреби, регулюють мотиваційну сферу. Загалом, наявність сталих ціннісних

орієнтацій характеризує зрілість особистості, виступає як узагальнений

показник рівня духовного розвитку. Відповідно, професійно-ціннісні орієнтації

створюють ядро цілісності особистості та виступають каталізатором й ресурсом

її саморозвитку, забезпечують сумлінне ставлення до професійної діяльності,

спонукають людину до творчого пошуку у професії.

Реформування сучасної освіти, з виокремленням старшої профільної

школи додатково актуалізує проблему формування професійно-ціннісних

орієнтацій учнівської молоді. Однак, слід зауважити, що у сучасному науковому

просторі більшість психолого-педагогічних досліджень, в яких висвітлюється

зміст поняття та структура професійно-ціннісних орієнтацій в контексті
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професійної освіти. Обумовлено зазначене тим, що формування професійно-

ціннісних орієнтацій відбувається внаслідок взаємодії між двома субстанціями

єдиного простору – між особистістю та професією, що детермінують

взаєморозвиток.

Натомість, ми вважаємо, що, формування професійно-ціннісних

орієнтацій відбувається в онтогенезі набагато раніше. Адже, проблема

самостійного проєктування і творення свого професійного життя і, відповідно

потреба приймати рішення щодо вибору професії, спеціальності тощо постає

перед учнями які здійснюють професійне та профільне самовизначення.

В контексті теми нашого дослідження, зауважимо, що основи ціннісного

ставлення до праці закладаються в дошкільному і молодшому шкільному віці.

У підлітковому віці відбувається інтенсивне формування ціннісних орієнтацій

як психологічного новоутворення, яке обумовлює розвиток найбільш значущих

структур особистості.

Спочатку особистість отримує інформацію про існування цінності та

умови її реалізації, потім здійснюється трансформація, тобто переклад

інформації на власну індивідуальну мову. Далі йде активна діяльність: цінність,

яка пізнана, приймається або відкидається. Залежно від цього відбувається

інклюзія (включення в особисто визнану систему цінностей) та динамізм (зміни

особистості, які зумовлені прийняттям цінностей), або ж негативно – байдуже,

іноді навіть вороже ставлення до цінностей. Описаний процес пізнання й

прийняття цінностей дозволяє виділити ще два рівні або компоненти в

структурі ціннісних орієнтацій: когнітивний (змістовий) та емоційний. На цих

двох рівнях оснований компонент поведінки, описаний раніше. Когнітивний

або смисловий рівень включає в себе всі визнані цінності та сам процес їх

визнання. Отже, у ньому зосереджений соціальний досвід особистості.
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Емоційний компонент передає переживання індивідом свого відношення до

даних цінностей та визначає особистісний зміст цього відношення [3, с. 30].

Психологами (Л. Божович, С. Крягдже) доведено, що юнацький вік –

період інтенсивного формування системи ціннісних орієнтацій, що впливає на

становлення характеру і особистості в цілому. Це пов'язано з появою

необхідних для формування ціннісних орієнтацій передумов: оволодінням

понятійним мисленням, накопиченням достатньої кількості морального

досвіду, певним соціальним становищем. Процес формування ціннісних

орієнтацій стимулюється значним розширенням спілкування, зіткненням з

різноманіттям форм поведінки, поглядів, ідеалів. Поява переконань в

юнацькому віці свідчить про становлення ієрархії цінностей.

Більшість дослідників в галузі професійного самовизначення (І. Кон,

М. Папуча, В. Рибалка, В. Синявський, П. Шавир, Б. Федоришин та ін.)

наголошують, що процес розвитку особистості в юнацькому віці обумовлений

потребою в професійному самовизначенні, яка детермінована внутрішніми

психологічними чинниками, що спрямовані на вирішення особистісних

суперечностей суб’єкта професійного вибору та вимог обраної професії.

Розвиток особистості в юнацькому віці, зазначає І. Бех, супроводжується

гострими суперечностями, що проявляються при усвідомленні

старшокласниками своїх особистісних якостей [1], та має вигляд саморуху, що

виникають в діяльності і зумовлюють перехід на більш високий рівень життя.

Враховуючи власні уявлення, погляди, переконання, старшокласник починає

діяти відповідно з поставленими цілями і свідомо прийнятими рішеннями. Він

стає людиною яка часто створює своє середовище і спрямований на її активне

перетворення. Система потреб старшокласника упорядковується, інтегрується

формуючимся світоглядом. Вимоги юнака до себе, підтримані його поглядами і

переконаннями стають більш стійкими і дієвими. Під впливом світогляду
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виникає достатньо стійка ієрархічна структура мотиваційної сфери

старшокласника, в якій визначальними є мотиви пов’язані з його поглядами і

переконаннями.

Таким чином, найбільш значущою потребою в юнацькому віці є потреба

професійного та особистісного самовизначення, яка обумовлює активізацію

самосвідомості юнака, визначає її змістовну характеристику та стає головною

рушійною силою подальшого розвитку. Процес професійного самовизначення

потребує від юнака максимального напруження сил, вияву самоактивності,

самостійності та відповідальності, отже максимального напруження сил.

Практичне підтвердження зазначеному представлене у дисертаційних

дослідженнях М. Васьківського, І. Волощук, Г. Вороніної, О. Рудіної та ін. Так,

дослідники підкреслюють, що розвиток самосвідомості, формування системи

ціннісних орієнтацій, моделювання свого майбутнього, побудова еталонів

ідеального спеціаліста – чинники утворення й розвитку певної системи

переконань, які, водночас, формують світогляд. Якщо у цей період мають місце

нечіткі світоглядні переконання, превалює змішаність цінностей, то

визначитися з майбутньою професію майже неможливо.

Аксіологічний аспект професійного становлення особистості розкрито у

працях: Г. Балла, Є. Головахи, Е. Зеєра, Є. Клімова, І. Кона, М. Пряжникова, П.

Шавіра, Б. Федоришина та ін.). У самовизначенні, зазначає Є. Головаха присутні

два компоненти: привласнення певних цінностей та їх усвідомлення як власних

на основі самопізнання та самореалізації – як втілення цих цінностей в певних

видах діяльності. Саме цінності створюють ядро в професійній діяльності і

внутрішньому світі людини. Таким чином, значним важелем ефективного

професійного становлення особистості є її здатність віднаходити особистісний

смисл у майбутній професійній діяльності [2].
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Як зазначає Л. Романюк у психологічному просторі людини ранньої

дорослості особистісна рефлексія виявляється в усвідомленні змісту цінностей.

На підставі їх осмислення виникає переживання задоволеності або не

задоволеності ними. Завдяки рефлексивному аналізу особистість здійснює

пошуки просторів реалізації цінностей. У процесі вивчення образу

соціокультурного простору відбувається уявна «імплементація» цінностей

через рефлексивні очікування. Якщо останні співвідносяться з «аттракторами

цілей» близьких і власними, тоді особистість прагне реалізувати цінності

реально і вони стають стійкими особистісними утвореннями в життєтворчості

людини [4].

Таким чином, можемо зробити ряд висновків:

1. В психолого-педагогічній науці доведено, що в основі становлення

цінностей в старшому підлітковому і юнацькому віці лежить особистісне

самовизначення, що має ціннісно-смислову природу, активне визначення своєї

позиції щодо суспільно виробленої системи цінностей, визначення на тій основі

сенсу свого власного існування.

2. Профільне та професійне самовизначення детермінує активізацію

самосвідомості учнів, визначає її змістовну характеристику та стає головною

рушійною силою подальшого розвитку. Виступаючи системоутворюючим

фактором соціально активної позиції молодої людини, ціннісні орієнтації

впливають на взаємозв’язок її потреб і мотивів та розвиток і формування

особистості, на вибір життєвого шляху. Зазначене вище доводить, що

формування несуперечливої позиції в процесі фахової підготовки, має

активізуватися в підлітковому і старшому шкільному віці, і втілюватися у

вихованні професійно-ціннісних орієнтацій учнів.
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3. Професійні ціннісні орієнтації відіграють значне місце у процесі

професійного становлення особистості. Відповідно, виконуючи мотиваційну,

спонукальну роль, професійно-ціннісні орієнтації спрямовують людину на

самозміни та саморух.

Отже, формування професійно-ціннісних орієнтацій учнів до трудової

діяльності постає як актуальна проблема освітнього процесу
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

ПЕДАГОГА НУШ НА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНУ ГОТОВНІСТЬ ДО

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Павлик Н. В.

З метою експериментального доведення гіпотези, про те, що психологічне

здоров’я педагога є підґрунтям розвитку його психологічної готовності до

професійної діяльності було проведено емпіричне дослідження. У дослідженні

брали участь 117 респондентів. Серед них: 68 студентів 4 курсу

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка за спеціальністю

«Початкова освіта» денної форми навчання, 25 студентів заочної форми

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2018_6_15
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навчання Брянського педагогічного університету імені І. Г. Петровського та 24

педагоги міст Києва та Кременчука. У дослідженні використовувалися

авторські методики «Психологічна готовність педагога» та «Психологічне

здоров’я особистості», в основу яких покладено моделі психологічного

здоров’я (яку складають психосоматичний, індивідуально-психологічний,

соціально-особистісний та духовно-смисловий компоненти) та психологічної

готовності педагога (яка має ціннісно-мотиваційний, морально комунікативний,

креативно-когнітивний та емоційно-вольовий компоненти).

За результатами дослідження виявилося, що високий рівень

психологічного здоров’я виявили 42,7 % від усіх досліджуваних; 16,3 % мають

рівень психологічного здоров’я вище за середній; 23,9 % опитаних

продемонстрували рівень психологічного здоров’я нижче за середній. А у 17,1

% (це дуже високий відсоток!) респондентів виявився низький рівень

психологічного здоров’я (Мал. 1-2).

Мал. 1. Відсотковий розподіл осіб з низьким, нижче за середній, вище за
середній та високим рівнем психологічного здоров’я.

Як бачимо з діаграми, переважна більшість інтелектуально спрямованих

осіб (студентів та педагогів) мають високий (42,7%) та вище за середній (16,3

%) рівень психологічного здоров’я. Майже чверть опитаних (23,9 %)

знаходяться у граничному стані між психологічним здоров’ям і хворобою. Й

особливо звертаємо увагу на досить високий відсоток (17,1 %) осіб, які мають

низький рівень психологічного здоров’я, тобто гостро відчувають проблеми,
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пов’язані з психосоматикою, психологічною адаптацією, спілкуванням тощо.

Відсоток осіб з низьким рівнем психологічного здоров’я знижується від

студентів до досвідчених вчителів. Це можна пояснити тим, що педагоги з

низьким рівнем психологічного здоров’я або прикладають зусиль й

адаптуються до професійної діяльності, або взагалі не затримуються у

педагогічній професії.

Далі було підраховано середньостатистичні показники по кожному з

компонентів психологічного здоров’я (Мал. 2). Найбільш розвиненим у

студентів і педагогів є духовно-смисловий компонент. І це не дивно, адже ця

категорія досліджуваних приділяє значну частину свого життя навчанню,

духовному пошуку, саморозвитку. Психосоматичний і соціально-особистісний

компоненти займають другу сходинку у рейтингу компонентів психологічного

здоров’я. Найменш розвиненим виявляється індивідуально-психологічний

компонент, який відповідає саме за емоційно-вольову саморегуляцію

поведінки. Тож в організації навчально-виховного процесу у педагогічних

закладах слід приділяти особливу увагу розвитку емоційно-вольової сфери

майбутніх вчителів, навчаючи їх методам психологічного самоврядування й

саморегуляції.

Мал. 2. Середньостатистичні показники по компонентах психологічного
здоров’я.

Найбільш високі показники за духовно-смисловим і соціально-

особистісним компонентами демонструють студенти заочної форми навчання,
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яким доводиться найбільш активізувати свій особистісний ресурс, проходячи

одночасно курс навчання й працюючи в школі. У педагогів зі стажем порівняно

зі студентами індивідуально-психологічний компонент є найменш розвиненим,

проте як компенсація виявляється найбільш розвинений психосоматичний

компонент. Вчителі мають нижчий рівень творчої самореалізації порівняно зі

студентами. А у студентів очної форми спостерігається нижчий рівень духовної

осмисленості життя порівняно з педагогами і студентами-заочниками.

Відтак, проведене дослідження показало, що, незважаючи на переважну

більшість осіб з високим рівнем психологічного здоров'я, існує великий

відсоток людей (17,1%), які мають значний дефіцит психологічного здоров'я,

що є передумовою виникнення життєвих проблем, пов’язаних з поганим

самопочуттям, емоційним дискомфортом, соціальною дезадаптацію,

слабовіллям, невротичним розвитком тощо. Таким чином, ми отримали цікаві

результати, які дозволяють визначати як ресурсні, так і найбільш проблемні

сторони особистісного розвитку.

Для встановлення достовірності показників і закономірностей впливу

чинників психологічного здоров’я особистості на розвиток психологічної

готовності до творчої педагогічної діяльності було проведено кореляційний

аналіз. Виявлялися кореляційні зв’язки між показниками психологічної

готовності та психологічних станів особистості, що дозволило встановити

психологічні особливості детермінації впливу психологічного здоров’я вчителя

на його психологічну готовність до педагогічної творчості.

Найбільш виражені позитивні кореляції показника психологічної

готовності педагога спостерігаються з показником психологічного здоров’я

(r=0,48) й усіма його конструктивними критеріями: гнучкістю мислення

(r=0,54), активністю (r=0,53), енергійністю (r=0,48), стресостійкістю (r=0,43),

оптимізмом (r=0,43), творчою реалізованістю (r=0,42), гарним настроєм
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(r=0,41), самоконтролем (r=0,41), стресостійкістю (r=0,40). Помірні позитивні

кореляції психологічної готовності існують з соціальною адаптованістю

педагога (r=0,35), духовною осмисленістю життя (r=0,34), емоційним

контролем (r=0,35), саморефлексією (r=0,30), доброзичливістю (r=0,29),

децентрацією (подоланням егоїзму) (r=0,28), наявністю здорових звичок

(здорового способу життя, помірності у задоволенні фізичних потреб) (r=0,30).

Негативні кореляції психологічної готовності педагога спостерігаються з

пасивністю (r=-0,45), творчою нереалізованістю (r=-0,43), соціальною

дезадаптованістю (r=-0,39), млявістю (r=-0,36), слабовіллям (r=-0,36),

шкідливими звичками (r=-0,36), песимізмом (r=-0,33), невротичністю (r=-0,28).

Сам показник психологічного здоров’я позитивно корелює з усіма

компонентами психологічної готовності: емоційно-вольовим (r=0,48), ціннісно-

мотиваційним (r=0,40), морально-комунікативним (r=0,37), креативно-

когнітивним (r=0,34), та педагогічними функціями педагога Нової української

школи: модератор (r=0,44), тьютор (r=0,41), коуч (r=0,38), вихователь (r=0,33).

Тож психологічне здоров’я педагога є підґрунтям його психологічної

готовності до професійної діяльності.

Кореляції між показниками критеріїв психологічного здоров’я мають

цікаві закономірності. Так, духовна осмисленість життя тісно пов’язана з

саморефлексією (r=0,52), здоровими звичками (r=0,47), гнучкістю мислення

(r=0,38), самоконтролем (r=0,38), гарним настроєм (r=0,32). Неусвідомленість

життя має виражені кореляції з емоційною лабільністю (r=0,50), песимізмом

(r=0,49), творчою нереалізованістю (r=0,49), агресивністю (r=0,46),

екстернальністю (r=0,45), пасивністю (r=0,47), слабовіллям (r=0,46),

шкідливими звичками (r=0,39), що свідчить про провідну функцію духовно-

смислового компоненту в процесі гармонізації психологічного здоров’я

особистості.
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Особливу роль в структурі психологічного здоров’я відіграє гнучкість

мислення педагога, яка позитивно корелює з енергійністю (r=0,55), активністю

(r=0,54), соціальною адаптацією (r=0,45), гарним настроєм (r=0,52),

оптимізмом (r=0,52), стресостійкістю (r=0,47), емоційним контролем (r=0,44) й

усіма компонентами психологічної готовності (коефіцієнти кореляції

знаходяться у межах 0,43-0,54). Аналогічна тенденція простежується у

показників творчої самореалізації, соціально-психологічної адаптації, а також

емоційно-вольових якостей педагога (самоконтроля емоцій, поведінки,

стресостійкості). Важливу роль у психологічної готовності педагога має його

емоційний стан: гарний настрій (r=0,41), оптимізм (r=0,43), які позитивно

корелюють з енергійністю (r=0,54), активністю (r=0,52), гнучкістю мислення

(r=0,52), контролем емоцій (r=0,48), доброзичливістю (r=0,40). Тож саме на

формування зазначених якостей слід спрямовувати психологічний вплив при

гармонізації психологічного здоров’я педагога.

Особливу увагу слід звернути на патогенні симптомокомплекси, на які

вказують значущі кореляції між показниками агресивності з егоцентризмом

(r=0,60), емоційною лабільністю (r=0,53), шкідливими звичками (r=0,45),

слабовіллям (r=0,42), песимізмом (r=0,37) й ригідністю (r=0,35) при відсутності

кореляцій з психологічною готовністю до педагогічної діяльності. Негативні

кореляції з усіма компонентами психологічної готовності педагога має

показник «Шкідливі звички» (коефіцієнти кореляції приблизно дорівнюють

-0,35). Емоційна лабільність має значущі позитивні кореляції з депресивністю

(r=0,73), невротичністю (r=0,68), песимізмом (r=0,65), млявістю (r=0,61),

пасивністю (r=0,50), неусвідомленістю життя (r=0,50), ригідністю (r=0,55),

агресивністю (r=0,53), соціально-психологічною дезадаптацію (r=0,46),

слабовіллям (r=0,44), що також негативно позначається на психологічній

готовності до педагогічної праці (r=-0,25).
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Отже, на психологічну готовність педагога до творчої професійної

діяльності значно впливає стан його психологічного здоров’я (здоровий спосіб

життя, позитивні психосоматичні та емоційні стани, розвиток волі, гнучкість

мислення, творча самоактуалізація, духовна осмисленість життя, соціальна

адаптація).

На основі даних кореляційного аналізу було сформульовано психологічну

закономірність: чим вище рівень гармонійності психологічного здоров’я

педагога, тим більш вираженою в нього є психологічна готовність до

педагогічної творчості; чим вище рівень психологічного неблагополуччя

людини, тим вона менш здатна до професійно-педагогічної діяльності. Тож

гармонізація психологічного здоров’я педагога є підґрунтям розвитку його

психологічної готовності до професійної діяльності.

Далі на основі факторного аналізу було визначено фактори гармонізації

психологічного здоров’я педагога. Перші три фактори виявились найбільш

значущими.

Першим найбільш значущим фактором виявився фактор «Духовно-

смислової саморегуляції», який презентує психологічне здоров'я педагога як

основний чинник його психологічної готовності до професійно-педагогічної

діяльності. До цього фактору увійшли майже усі критерії гармонійності

психологічного здоров’я (зокрема, духовна осмисленість, саморефлексія,

творча само реалізованість, соціальна адаптація, доброзичливість, оптимізм,

гнучкість мислення, контроль емоцій та поведінки, енергійність, активність,

гарний настрій, здорові звички) і усі компоненти психологічної готовності

(факторні навантаження знаходяться у діапазоні 0,45-0,87). Це свідчить про те,

що визначені нами критерії психологічного здоров’я цілковито відповідають

сутності духовно-смислової психологічної саморегуляції особистості, яка є
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психологічним механізмом гармонізації психологічного здоров’я й оптимізації

здатності до педагогічної творчості.

Другий фактор інтерпретований нами як «Експресивна

неврівноваженість» педагога, який незважаючи на ознаки психологічного

нездоров’я (-0,26) та психологічної незрілості (екстернальність (0,32),

неусвідомленість себе (0,27), невротичність (0,33), песимізм(0,31)), все ж біль-

менш вдало здійснює педагогічну діяльність. Можемо припустити, що

компенсаторним механізмом тут виступає спрямованість до людей (децентрація

(0,37) та стенічна емоційна експресивність особистості (емоційна лабільність

(0,52), агресивність (0,35), ригідність (0,40)), що допомагає у педагогічній

діяльності (0,66). Проте, за нашим переконанням, такий тип педагога, хоча й

може бути цікавим оповідачем, але не здатний здійснювати цілісний

гармонійний вплив на психологічний розвиток учня, оскільки демонструє у

своєї поведінці психологічну незрілість.

Наступний фактор «Духовна зрілість при емоційному вигоранні» є ніби

протилежним попередньому. Він притаманний педагогам більш старшим за

віком (0,66), які мають значний педагогічний стаж (0,63), набули духовного

досвіду (духовної осмисленості життя (0,43), саморефлексії (0,32)), подолали

власний егоїзм (-0,31) (децентрація (0,43)), доброзичливі (0,28), неагресивні

(-0,33), мають здорові звички (0,27), але при цьому мляві (0,34), невротичні

(0,23), нездатні до стресостійкості (-0,39) та емоційного самоконтроло (0,23). Це

свідчить про наявність психологічного вигорання й негативно відбивається на

педагогічній роботі (вони не здатні керувати дитячим колективом (-0,32)).

Інші фактори жодним чином не пов’язані з психологічною готовністю

педагога, а описують певні особливості (або типи) прояву психологічного

здоров’я.
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Четвертий фактор «Інфантильна соціальна адаптція» як ні парадоксально,

притаманний також педагогам більш старшим за віком (0,54), які, незважаючи

на значний педагогічний стаж (0,59), стали лише соціально-адаптованими (0,24)

й доброзичливими (0,29), але не набули духовного досвіду (-0,36) й

психологічної зрілості, про що свідчать відсутність саморефлексії (-0,56),

відповідальності (-0,24), беззмістовність життя (0,35), неусвідомленість своїх

дій (0,34), екстернальність (0,28). Це типаж добрих бабусь, які лише можуть

смачно нагодувати своїх онуків, але у складній життєвій ситуації вони не здатні

надавати молоді психологічну підтримку та мудрі поради.

П’ятий фактор «Легковажна товариськість» притаманний педагогам

молодшим за віком (-0,29), які неегоцентричні (-0,54) й намагаються у своїх

стосунках з учнями демонструвати жарти, доброзичливість (0,47),

неагресивність (-0,41), легкість (беззмістовність життя (0,35)). Але це не

допомагає їм бути успішними в педагогічній роботі (жодних кореляцій з

психологічною готовністю до педагогічної діяльності немає). Таким особам не

вистачає духовного досвіду (-0,40), саморефлексії (-0,56) та педагогічної

вимогливості.

Шостій фактор «Творча стенічна активність» притаманний переважно

особам чоловічої статі (0,35), які є досить психологічно зрілими

(саморефлексивні (0,27), відповідальні (0,45), креативні (0,36), стресостійки

(0,41), доброзичливі (0,30), активні (0,32), енергійні (0,26), мають здорові

звички (0,21). Здається, такі особи можуть добре себе реалізувати в

педагогічній професій не в якості педагога, а як спортивний тренер,

неформальний лідер або директор школи.

Сьомий фактор «Здоровий спосіб життя» дуже схожий на попередній за

виключенням того, що основний акцент тут ставиться саме на здорових звичках
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(0,40) при низькому рівні самоусвідомлення (-0,25) та саморефлексії (-0,24). Це

типаж фізрука.

Восьмий фактор інтерпретовано нами як «Ригідний самоконтроль», який

поєднує гармонійні й дисгармонійні якості: самоконтроль поведінки (0,53),

емоцій (0,24), здорові звички (0,36), стресостійкість (0,22) з екстернальністю

(0,39), ригідністю (0,25). Попри прагнення таких осіб до духовної осмисленості

життя (0,27) та подолання егоїзму (-0,32), їх педагогічна діяльність зводиться до

менторства та моралізаторства, оскільки не підкріплюється прикладом живої

творчості у власному житті (творча нереалізованість (0,41)) й не надихає дітей

до саморозвитку.

Дев’ятий фактор «Жорстка відповідальність» описує феномен вираженої

відповідальності (0,47), волі (0,27), ригідності (0,23), соціальної адаптованості

(0,30), при відсутності осмисленості життя (-0,33). Такі педагоги не мають

авторитету в учнів, тому їх педагогічна діяльність також не сприяє

психологічному розвитку учнів.

Отже, визначені фактори ми можемо поділити на ті, що сприяють

педагогічній творчості й гармонізації психологічного здоров’я (фактори

духовно-смислової саморегуляції, творчої стенічної активності, здорового

способу життя) й ті, які визначають становлення нетворчого, невротичного

педагога (фактори експресивної неврівноваженості, духовної зрілості при

емоційному вигоранні, інфантильної соціальної адаптації, легковажної

товариськості, ригідного самоконтролю та жорсткої відповідальності). Як

бачимо, факторів дисгармонізації психологічного здоров’я більше ніж факторів

його гармонізації. Тому подальше дослідження полягає у розробці методів

гармонізації психологічного здоров’я особистості педагога.
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РОЗВИВАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Піддячий М. І.

Метою розроблення та викладення у тезовому варіанті є акцентування

уваги освітян, науковців, суспільних інституцій та українського суспільства на

неперервному системному удосконаленні соціально-трудових відносини.

Гармонійний розвиток особистості і суспільства та безпека держави значною

мірою залежить від фахівців науково-освітніх установ, які на основі сучасних

умов життя, історичного та емпіричного досвіду розробляють шляхи

становлення і розвитку особистості, її адаптації, індивідуалізації й інтеграції в

соціум, корегуючи у цьому процесі завдання та зміст освіти для сучасного та

наступного етапів розвитку. На цьому шляху особливої уваги і ресурсів

потребує молодь, яка успадковуючи напрацювання від старшого покоління має

якісно їх переосмислювати й збагачувати на новому етапі розвитку людства і

технологій.

Виховання, навчання, соціально-трудовий розвиток молоді є

невід’ємними складовими перспективного цивілізованого демократичного

багатополярного суспільства, яке має на меті духовне збагачення громади та

досягнення стабільної динаміки соціально-економічного розвитку. Одним із

шляхів до успіху молоді є створення нових та реорганізація існуючих освітніх

закладів орієнтованих на тісну взаємодію з об’єктами праці з метою підготовки

до життя і праці [7].

Виявлено, що соціальні інституції України, освітяни, науковці та

територіальні громади мають переформатувати освітній простір у напрямі

гармонійного розвитку молоді та їхнього поетапного входження в систему

соціально-професійних відносин з орієнтацією на вироблення продукту праці

матеріального і нематеріального виробництва [8]. Підготовка молоді до
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вироблення продукту праці в умовах взаємодії системи освіти України з

об’єктами праці має стати обов’язковим завданням для управлінців всіх рівнів,

що створить підґрунтя для формування продуктивних сил з метою соціально-

економічного зростання [6]. Це спонукає до створення інтегрованої освітньої

галузі, що вирішуватиме ці завдання.

З’ясовано, що у цьому процесі освітнім компонентом який забезпечує

поступ особистості є професійна орієнтація як складова системи соціально-

професійного розвитку (С.-п.р.о.), що є неперервним процесом, спрямованим на

духовне, інтелектуальне, фізичне, соціальне і професійне формування

особистості через поетапний індивідуальний вияв у системі її мотивів

фундаментальної потреби пізнання в обраній для діяльності виробничій чи

невиробничій сфері на ринку праці та застосуванні отриманих знань для

становлення діяльнісної (операційно-технологічної) складової психологічної

сфери з метою професійної взаємодії у процесі вироблення суспільно

значущого продукту праці. С.-п.р.о. є комплексною науково обґрунтованою

системою форм, методів, засобів і технологій залучення до реалізації

особистісних та громадянських значущих цілей, формування цінностей та

розбудови відносин, яка цілеспрямовано використовується для досягнення

мети: вироблення в свідомості людини внутрішньої потреби самовираження та

самоствердження шляхом створення соціально значущих матеріальних і

духовних цінностей необхідних для задоволення потреб; засвоєння визначеного

змісту освіти й застосування певної системи базових і спеціальних знань та

норм, які дають змогу повною мірою функціонувати в суспільстві та

професійному середовищі; реалізації творчого потенціалу, здібностей, задатків;

формування рівнів компетентностей на етапах вікового розвитку; здобування

психологічного та соціально-професійного досвіду; гармонізованого розвитку;

капіталізації людських ресурсів в умовах реальної та прогнозованої трудової
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діяльності і взаємодії на ринку праці. Механізми формування та

функціонування С.-п.р.о. зумовлюються системою координат життєвого

простору людини та суспільства. Складності проектування С.-п.р.о. пов’язані,

насамперед, з: вибором напряму професійної діяльності в швидкозмінних

умовах життя та праці; системним підходом до організації психологічної

діяльності в різних її формах та видах; об’єктивністю оцінки за працю, яка

необхідна для забезпечення життєдіяльності суспільства та розвитку держави;

заниженням рівня очікуваної винагороди за суспільно значущу виконану

роботу; хронічним дефіцитом проектів і ресурсів для розвитку протягом життя

тощо [5].

Розкрито, що з початком професійної орієнтації для особистості

розпочинається важливий етап професійного самовизначення – усвідомлення

себе суб’єктом конкретної професійної діяльності [4]. Засобом діагностики та

аналізу самооцінки індивідуально-психологічних якостей [10] усвідомлюються

власні здібності і на цій основі вибудовується саморегуляція поведінки в

досягненні поставленої мети – опанування обраної професії [9]. Соціально-

професійне середовище, в якому здійснюються профорієнтаційні заходи на

свідомий вибір професії, спрямовує особистість на певне робоче місце. Цей

процес налагоджується: обґрунтуванням аналітиками, економістами та

статистами прогнозу наявності робочих місць на певний період часу для

відпрацювання профорієнтаційних заходів навчально-виховними закладами;

систематизацією знань про всі професії через наукову професіографію і,

особливо, знання вимог до людини певної професії та розуміння того, що

позитивний результат може бути тільки завдяки комплексній роботі фахівців

багатьох спеціальностей [1]; аналізом та синтезом знань про особистісні

інтереси і здібності особистості та їх систематизацію навчально-виховним

закладом за допомогою науковців; відповідністю особистісних якостей та
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вимог професії [2]; забезпеченню рівня готовності навчально-виховних закладів

системи освіти у підготовці особистості до життя в реальному соціально-

економічному середовищі [3].

Зроблено висновок, що подальше розроблення профорієнтаційної

системи відбуватиметься в руслі соціально-економічного розвитку України на

основі історичного та емпіричного досвіду теорії природовідповідності,

спрямованої на свідомий і самостійний вибір особистістю напряму майбутньої

професійної діяльності. Перспективним є розроблення системи соціально-

професійного розвитку особистості, складовою якої є професійна орієнтація з її

загальнотеоретичними питаннями та науковим забезпеченням, санкціонованою

й керованою інформацією, організаційно-практичними складовими тощо.
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СИСТЕМНІ ПОМИЛКИ ОСВІТИ ТА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ НУШ

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ

Помиткін Е. О., Помиткіна Л. В.

На початку ХХІ століття філософи, психологи, педагоги і свідомі батьки

все більш одностайні в тому, що головними завданнями освіти є не заповнення

інтелекту учня знаннями, а підготовка дітей і молоді до розв'язання завдань

реального життя, яке включає в себе вибір професії, вибір шлюбного партнера

та власної життєвої позиції.

Однак той факт, що близько 85% випускників навчальних закладів в

Україні не працюють за спеціальністю, змушує замислитися: якою є причина

цього явища? Уявимо собі автомобіль який їде на 85% - чи буде рентабельним

його виробляти? Однак людські сподівання, долі і нарешті, життєвий час, є

незрівнянно ціннішими, ніж автомобіль. На практиці ж покоління за

поколінням у процесі навчання майбутні фахівці фактично займають місця

один одного. На неефективний навчальний процес витрачаються як особисті,

так і державні кошти. Ситуація повторюється з року в рік, а отже її причина

носить системний характер і може бути ідентифікована як системна помилка.

Під системною помилкою маємо на увазі причинно-наслідковий зв'язок,

який постійно призводить до небажаного результату. Оскільки система освіти

складається з багатьох ланок, системна помилка може бути зумовлена багатьма

причинами. Розглянемо їх детальніше.
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Вочевидь, професійна орієнтація дітей і молоді має бути невід'ємною

складовою системи освіти. Перші уявлення про професію дитина отримує від

своїх батьків і родичів. При цьому природний механізм наслідування зумовлює

її інтерес до професій батьків. Нерідко і батьки хочуть, щоб дитина

продовжувала їх справу незважаючи на її природні нахили та здібності. Це,

безперечно, може накладати відбиток на професійну орієнтацію дитини та

стати причиною невдалого вибору професії.

Далі, знайомлячись з оточуючим світом, дитина може розширювати свої

уявлення і цікавитися іншими професійними напрямами. Зокрема, в закладі

дошкільної освіти дитина може розширювати уявлення про світ професій, але

ці уявлення все одно залишаються доволі обмеженими. При цьому відсутність

елементів професійної орієнтації у цій ланці може стати однією з причин

системної помилки освіти.

До 12 років дитина активно пізнає світ, довіряє дорослим і є особливо

відкритою для нових знань. Саме тому важливо використати цей період для

пізнання її власних нахилів і здібностей та ознайомлення зі світом професій.

Якщо цього не зробити, матимемо типову ситуацію коли найцінніші результати

спостережень виявляються втраченими. Намагання компенсувати цю втрату в

старших класах на є ефективним – нерідко випускники шкіл в останній день

вирішують в якій ВНЗ подавати документи, і якою професією оволодівати.

Відсутність профорієнтації у початковій школі поглиблює системну помилку,

яка може мати коріння в сімейному колі та в закладі дошкільної освіти.

Наступний важливий етап професійного самовизначення молодої людини

‒ вибір профілю навчання у ЗВО. Успішність цього вибору залежить від

результатів самопізнання, уявлень, знань про світ професій, а в ідеалі - й від

особистого досвіду, отриманого на практиці. В минулі роки школярі

отримували цей перший досвід професійної діяльності у навчально-виробничих
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комбінатах, де раз на тиждень мали змогу спробувати себе в різних професіях.

Щоправда кількість цих професій була обмеженою: для хлопчиків – слюсарі,

токарі, монтажники радіоапаратури, а для дівчат ‒ кулінарна справа та

рукоділля.

Відсутність знань про себе і світ професій, неможливість спробувати себе

в різних видах діяльності ще більше поглиблює системна помилку освіти, яка

позбавлена професійної орієнтації молоді як неперервного психологічного

супроводу. Як наслідок, обираючи професію, молода людина орієнтується або

на професію батьків, або на обмежені знання щодо світу професій, отримані в

дитинстві, або ж на престижність професії у соціумі чи можливість вступу до

ЗВО, зважаючи на бали, отримані на ЗНО.

Яким чином вчителі НУШ можуть компенсувати або не допустити

виникнення системної помилки, яка стосується професійної орієнтації молоді?

Якою може бути система підготовки цих вчителів?

Практичним прикладом такої роботи є розробка та впровадження

інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ» для учнів початкової школи. У

його розробці брали участь вчені Інституту педагогічної освіти і освіти

дорослих імені Івана Зязюна, Інституту проблем виховання НАПН України,

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана

Хмельницького та благодійний фонд «Людина. Родина. Країна». На сьогодні

курс впроваджено у 107 навчальних закладах України, США та Туреччини.

У відповідності до програми курсу, з перших уроків учні залучаються до

пізнання власного тіла та внутрішнього світу: інтересів, нахилів, бажань,

емоцій, цінностей. Надалі пізнання світу професій відбувається за певним

алгоритмом. Спочатку дитина має дати відповідь на запитання: «Хто створив

все, що тебе оточує?» Таким чином через дослідження предметного світу учні

переходять до пізнання світу професій. Слідуючи далі алгоритму, вони мають
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дати відповідь на запитання: «А що б ти хотів (хотіла) створювати чи

покращувати у світі?» Відповідь на це запитання вказує на певний профіль

подальшого навчання. Наступним ставиться запитання: «А які знання тобі

потрібні для того, щоб оволодіти цією професією? Відповідь на нього активізує

мотивацію навчальної діяльності учнів.

Апробація курсу засвідчила його ефективність. У 2018 році комплект

навчальних посібників для початкової школи «Людина. Родина. Світ» отримав

Золоту медаль на Десятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

м.Київ.

Процес підготовки вчителів до впровадження курсу «Людина. Родина.

Світ» було розпочато на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна НАПН України та Мелітопольського державного

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у 2017 році. З того

часу тричі на рік проводяться навчальні семінари і вебінари для підготовки

педагогів. На цих заходах педагоги оволодівають сучасними знаннями з

педагогічної психології, залучаються до психологічної діагностики,

обмінюються досвідом впровадження курсу. Участь вчителів у семінарах та

вебінарах зараховується як підвищення кваліфікації з відповідною кількістю

навчальних годин.

Таким чином системна помилка освіти щодо невиконання своєї

профорієнтаційної функції зумовлюється відсутністю наступності процесів

пізнання дитиною власних, нахилів і здібностей, несформованістю уявлень про

світ професій та неможливістю отримання практичного професійного досвіду.

Отже для уникнення цієї системної помилки необхідно з перших років життя

дитини не втрачати інформацію про її особливості, створити належні умови для

професійної орієнтації учнів в системі неперервної освіти.
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Перспективним є з'ясування інших системних помилок, які зумовлюють

негативне ставлення до навчання учнів і батьків, зниження мотивації школярів

тощо.

СИСТЕМНИЙ ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА:

УСЕВІКОВИЙ ПІДХІД

Рибалка В. В.

Для кращого розуміння проблеми професійного розвитку особистості

педагога необхідне суттєве розширення наукового уявлення про професіогенез

та професіоналізм людини. Для цього доцільно спиратися, зокрема, на

методологічні погляди Л. С. Виготського на соціальність особистості, учення

В. І. Вернадського про ноосферу, усевіковий методологічний підхід

геронтопсихологів, уявлення І. А. Зязюна про педагогічну майстерність тощо.

Так, слід згадати думку Л. С. Виготського про те, що вже новонароджена

дитина має максимальну соціальність [8; 9], а її формування як особистості

відповідає законам культурно-історичного розвитку вищих психологічних

функцій, в центрі яких стоїть саме соціальність найближчого людського

оточення, що виступає джерелом зростаючої в дитині особистості. Мова йде

про наступні закони культурно-історичної психології Л. С. Виготського, які ми

подаємо у діалектичному вигляді, сформованому ним самим та його учнями і

послідовниками [16]:

– закон соціогенезу-індивідогенезу вищих форм поведінки, за яким вищі

психологічні функції з’являються вперше в соціумі, а потім засвоюються

індивідом в умовах її власної активної взаємодії з ним, тобто начебто

запозичуються у дорослих;
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– вищий закон ідентичності індивідуальної поведінки особистості її

соціальній поведінці у суспільному оточенні, завдяки чому вони мають

принципово тотожний одне одному характер, а особистість виникає

внаслідок процесу ідентифікації індивідуального соціальному;

– закон опосередкування-розопосередкування, за яким засоби здійснення

діяльності та поведінки, передовсім мова (а потім вже все розмаїття

ідеальних та матеріальних засобів) передаються дитині в ході її

дорослішання і засвоюються нею спочатку від матері, батька, потім

родичів і представників найближчого і поступово розширюваного

соціуму, у взаємодії з яким юна людина формує в собі через власну

активність зразки особистісних властивостей та відповідних до них дій і

діяльності, насамперед трудової й професійної, у все більш ускладненому

просторі й часі;

– закон інтеріоризації-екстеріоризації, що виступають психологічними

механізмами переходу потенційних засобів і властивостей іззовні у

внутрішній актуальний план і навпаки;

– закон послідовного становлення особистості дитини через зони

найближчого розвитку за допомогою і в діалозі з дорослою людиною і

далі – самостановлення через послідовне просторово-часове розширення

зони свідомого смислового відображення і перетворення світу [16].

Закони розвитку вищих психологічних функцій особистості

передбачають зміни також вікових рамок соціогенезу, що практично

реалізується в усевіковому підході геронтопсихологів, коли поетапно

розглядається все життя людини – від народження до відходу у вічність [14].

Із зазначеними вище законами Л.С.Виготського пов’язані принципові

погляди В. І. Вернадського на живу речовину, біосферу, ноосферу, наукову

реальність, яку складають мікросвіт, життя на планеті та космос. Неперервна
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діяльність людини, пізнавальна та практична, наукова та технологічна,

включена у процес перетворення біосфери в ноосферу, коли розвиток

особистості і суспільства відбувається в ході глобальної еволюції природи та

історії людства, що здійснюється «народом, який вчиться», «цивілізацією, що

научується». Завдяки цьому людина разом із людством стає здатною до

безмежного свідомого наукового пізнання сутності життя, перетворення

вказаної реальності вглиб мікросвіту та у височінь всесвіту. Таким чином в

біосфері хомо-сапієнс створює величезний розумовий ноосферний потенціал

людства, який актуалізується ним заради безкінечного та вічного розвитку

цивілізації і особистості. В межах неперервно зростаючої ноосфери

відбувається, зокрема, почергово-послідовний процес особистісної потенціації

та актуалізації, самопотенціації та самоактуалізації неперервно заступаючих

одне одного змінюваних людських поколінь, когорт та особистостей [12; 16].

При цьому принциповими є положення І. А. Зязюна про професійну,

зокрема педагогічну, майстерність, професіоналізм, становлення яких не має

меж і базується в системі освіти на засадах духовних цінностей Істини, Добра,

Краси, Свободи, розвитку здібностей, обдарованості, таланту особистості тощо

[10].

Ці положення підтверджуються нашими даними про особистість, в

контент-частотній характеристиці визначень якої на першому місці стоїть саме

соціальність, а наступними атрибутами виступають самосвідомість, творчість,

духовність і т. п. [16] Тобто соціальність виступає провідним у структурному та

функціональному аспектах атрибутом особистості – як базова, вирішальна,

вічна її характеристика. Значення цього положення ще більш зростає, коли ми

починаємо диференціювати дану категорію і виділяти в соціальності такі

основні структурні компоненти, як сімейність, громадськість та професійність.
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Тому, визначаючи останній компонент, логічно стверджувати,

спираючись на ідеї Л. С. Виготського, що вже новонароджена дитина має, за

аналогією із соціальністю, максимальну професійність. Парадоксальність

цього положення поступово зникає, якщо ми використовуємо поняття

потенціальності та актуальності, самопотенціації та самоактуалізації

особистості, що відповідає культурно-історичній теорії розвитку вищих

психологічних функцій Л. С. Виготського та принципам сучасній психології.

У зв’язку з цим, якщо розглядати професійний розвиток особистості як

неперервний усевіковий процес, то він починається вже в момент народження

людини і не завершується на останніх стадіях її життя, переходячи в системі

«суспільство–особистість–суспільство» шляхом потенціації-актуалізації від

соціуму до особистості та від особистості до соціуму. Саме в цьому часовому,

всевіковому контексті відбувається професіогенез особистості як неперервний в

масштабах життя людини та суспільства системний процес. Системний тому,

що він відбувається неперервно саме в межах вказаної системи «суспільство

попередніх когорт особистостей – особистість нинішнього суспільства –

суспільство наступних когорт особистостей». Отже, саме за такого підходу

можна перенести думки Л. С. Виготського про соціальність та соціогенез на

розуміння професійності та професіогенезу і вважати, що дитина, що перебуває

у людському оточенні, вже в момент народження має потенційно максимальну

професійність і величезний потенціал професіогенезу.

При цьому в масштабах усього онтогенезу мають також враховуватися її

«професійна залежність» від професіоналізму найближчих дорослих та від

професійного потенціалу суспільства в цілому, відбуватися поступове

розширення і ускладнення зони найближчого професійного розвитку дитини

під проводом дорослих професіоналів, застосовуватися різноманітні форми

ідентифікації професійної поведінки особистості зразкам професіоналізму у
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навколишньому професійному середовищі, проводитися поступовий кількісний

та якісний розвиток засобів опосередкування, технічного оснащення

професійної праці, засвоєння та використання все зростаючого професійного

досвіду та компетентності майстрів у використанні існуючої і зростаючої «суми

професійних технологій».

Говорячи про перші етапи професіогенезу, треба підкреслити, що вони

починаються одразу ж після народження дитини, якщо не раніше.

Професійність новонародженої дитини абсолютно залежить від зрілості і

майстерності матері та професійності батька. Перша актуалізує найтонкіші дії

материнського інстинкту й родової культури, а останній мусить в період

народження і раннього дитинства максимально мобілізувати, мотивувати свою

професійну трудову активність, щоб забезпечити найкращі умови для

нормального перебігу вагітності своєї дружини як майбутньої матері, для

формування максимальної готовності дружини до родів, для прояву нею

майстерності у вихованні маляти («матерінг»). Тому можна вказати на таку

рису цього процесу, як взаємодія між первиними актами самоактуалізації

маляти та реалізацією потенціалів дорослих, взаємне навчання і виховання

дитини і дорослих, індивідуальна і сімейна адаптація до потреб дитини та

поступове зростання особистості дитини і дорослих. Ми писали в свій час про

феномен «одітизації», який характеризує в цей період трансформацію

особистості матері і батька, а з іншого боку – феномен «дорослізації»,

поступово охоплюючий дитину [17].

Домінування сімейності, професійності, соціальності в процесі

психічного, особистісного розвитку дитини означає, що представники різних

кіл сім’ї, соціуму, цивілізації начебто стоять у своєрідній черзі доступу до

дитини, тобто поступово й послідовно забезпечують її родогенез, соціогенез,

професіогенез, вступаючи почергово в дію на кожному наступному віковому
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етапі життя. При цьому при характеристиці професіогенезу, зокрема

особистісної готовності до професійної діяльності, слід враховувати такі його

принципові антиномічні властивості, як потенційність-актуальність,

інтеріоризація-екстеріоризація, соціогенез-індивідогенез, активність-

пасивність, опосередкування-розопосередкування, наставництво-автономність,

виховання-навчання, ідентифікація-самоорганізація, об’єктність-суб’єктність,

самопотенціація-самоактуалізація, діяльність-поведінка, культурність-

інстинктивність, здібності-обдарованість тощо – що мають свою специфіку на

кожному віковому етапі життєвого шляху.

Враховуючи це, ми можемо виділити певні усевікові етапи

професіогенезу людини як особистості. Розглянемо їх лише за декількома з

наведених вище антиномій, передусім таких, як потенційність-актуальність,

об’єктність-суб’єктність та деякі інші в системі «суспільство-особистість-

суспільство». Це:

1.Період новонародженості. Набуття та актуалізація батьками високого

сімейного та професійного статусу як потенційної передумови професійного

розвитку новонародженої дитини. Цей статус виступає джерелом первісної

потенційної професіоналізації з перших днів життя дитини. На цьому етапі

батьки виступають первісною сімейною моделлю для наслідування дитиною

елементарних ознак професійної діяльності. Дитина має максимально

потенційну професійність в особі найближчого родинного середовища і

найменшу, але неперервно зростаючу, здатність до актуалізації власних

професійних задатків, які пробуджуються в ній найріднішими дорослими,

передумім матір’ю та батьком. Дорослі масово соціально оточують крихітну

істоту, в якої немає шансів уникнути креативних впливів соціальності. У діаді

ж «Батьки–Дитина» перші мають домінуючу над власною об’єктністю

суб’єктність, у порівнянні з мінімальною суб’єктністю та максимальною
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об’єктністю другої. При цьому батьки і близькі люди виступають як первісні

сімейні педагоги, вихователі і вчителі, тому професійність педагога входить у

дитячу психіку як одна з найперших серед інших професій. Те ж саме можна

сказати і про інстинктивні, рефлекторні елементи психологічної діяльності, які

ще несвідомо відбражаються в цьому ж віці дитячою психікою.

2.Дошкільне дитинство. Ігрова імітація дитиною, ідентифікація нею в

перші роки життя зовнішнього боку професійної сфери батьків і найближчого

родинного оточення як першопочаток її трудового, професійного становлення.

В іграх на основі первісних інтересів дитина начебто послідовно копіює

елементи сімейної, громадянської, професійної діяльності батька і матері, дідів

і бабусь, сусідів і знайомих, приміряючи їх на собі і домірно відпрацьовуючи їх

у власній ігровій діяльності. Завдяки дитячим предметним, рольовим іграм та

іграм за правилами професійний потенціал дорослих активно перекачується з

потенціалу батьків й найближчого середовища, поступово нарощується і мало-

по-малу актуалізується у перших спробах повторення, копіювання деяких

професійних дій і громадських ролей дорослих. Мати і батько, найближчі

родичі, сусіди та сверстники організовують цей процес у взаємних з дітьми

діях. Суб’єктність дитини неперервно зростає при все ще значній об’єктності, а

батьків – зменшується і поступово переходить до професійних вихователів

дитячого садочка.

3.Початковий шкільний вік. Ігрова діяльність поступається навчальній.

Засвоєння загальноосвітніх навчальних дисциплін у початковій та середній

ланках школи відбувається як перші спроби загального трудового і

профільного навчання. Звичайно, що навчальні дисципліни можуть виступати

при цьому, за наявності відповідних інтересів, мрій як початкові етапи

професійного становлення, як компоненти більш складних професій. Поряд з

процесами зовнішньо ініційованого та організованого потенціювання та
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актуалізації парапрофесійних дій і властивостей відбувається перехід до

профільного та професійного самопотенціювання та самоактуалізації в умовах

початкового шкільного навчання. При цьому спостерігається взаємність,

бісуб’єктність професіогенезу, що розподіляється між вчителями та учнями.

4.Середній шкільний вік. Профільне навчання у середній школі, як етап

первинного свідомого зацікавленого особистісного та професійного

самовизначення, що виступає як серйозна спроба оволодіння загальними

професіями – робітничими, природничо-науковими, технологічними,

художніми, управлінськими, гуманітарними тощо. Виникає інтенсивне

професійне самопотенціювання та самоактуалізація учнів, що постають як

необоротні процеси. З появою Я утверджується домінуюча над об’єктністю

суб’єктність підліткової особистості. В руслі дорослішання відбувається

первісна пробна професіоналізація середнього школяра.

5.У старшого школяра відбувається все більш визначена профорієнтація

як спроба прийняття мотивованого рішення щодо ранньої професіоналізації. Це

дійсно етап реального професійного самовизначення, бо він складається із

професійного інформування, консультування, апробаціі, вибору професії,

професійної корекції – з цього складається зростаюче професійне

самовизначення у підлітковому та юнацькому віці. Професійна праця все краще

усвідомлюється юною особистістю як сенс життя, як життєва цінність, як

джерело гідного існування. Зустрічні, взаємні дії з боку соціуму, суспільства,

держави і самої особистості уточнюють результати професійного

самовизначення особистості старшого підлітка як стійкого суб’єкта апробації та

формування готовності до оволодіння професійної діяльності.

6.Для юної особистості властива первинна професійна підготовка в

ПТНЗ, на виробничих курсах або в процесі безпосереднього оволодіння

професією на виробництві, що відповідає вже обраному сенсу ділового життя.
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Суб’єктність максимальна і вирішальна, така що доленосно підпорядковує собі

усю життєдіяльність.

7.Молода особистість здійснює професійну підготовку за складними

професіями у вищому закладі освіти на основі апробації обраного життєвого

сенсу та інтересу. Суб’єкт наполегливо працює над власною

професіоналізацією як особистісним потенціалом, маючи вже уявлення про

професійну самоактуазацію у певній галузі суспільного виробництва. Вона

поєднується в цьому віці із сімейним самовизначенням, завдяки чому

з’являються нові мотиви і смисли професіоналізації. Молодий спеціаліст

адаптується до професійних вимог та професійного оточення, відбувається

грунтовна професіоналізація на виробництві після професійної підготовки у

ЗПТО та ЗВО.

8. В період ранньої зрілості особистість професійно спеціалізується,

підвищує свій кваліфікаційний рівень на виробничому місці, набуває

компетентності та майстерності, стає професіоналом. В цей віковий період

можливий бурхливий спеціалізований посадовий, кар’єрний розвиток, але

можливі і професійна криза, безробіття, зміна професії, повторна професійна

підготовка й оволодіння новим фахом. Все це вимагає нового типу

особистісного росту, оновлення та зміцнення суб’єктності.

9. Середньозріла особистість формує професійну майстерність та

нарощує професійні досягнення на виробництві, розвиває власний

професіоналізм, професійна суб’єктність досягає свої вершини.

10. Особистість пізнього зрілого, передпенсійного віку здійснює

професійне самоствердження та отримує визнання свого професіоналізму і

професійних досягнень суспільством.

11. Професіонал похилого віку, пенсіонер проводить генеративну

передачу свого виробничого потенціалу, професійного досвіду і життєвої
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мудрості молодому поколінню, виступаючи суб’єктом генераційного процесу.

Починається підготовка до завершення трудової діяльності і здійснюється вихід

із неї та перебудова життєдіяльності та нової геронтологічної суб’єктності.

12. Геронтопрофесійна стадія завершення трудової діяльності

супроводжується підведенням підсумків професійної праці, справи усього

життя, коли трудовий, громадський, життєвий досвід узагальнюються у

розмовах, спогадах, щоденниках, мемуарах. Цей вершинний потенціал їх життя

суб’єктно готується для спадкової передачі новим поколінням і когортам,

питання лише в тому, чи буде він затребуваний останніми. Або ж вони будуть

проживати життя в нових умовах по-іншому, починаючи все з нуля і, разом з

успіхами, повторювати їх помилки і лише на них вчитися. Тому старі люди

повинні правильно, раціонально оформлювати свій життєвий, громадянський та

професійний спадок і правильно його презентувати новим когортам людей,

підстраховуючи їх професійну діяльність.

Отже, враховуючи наведені вище та інші наукові дані [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 та

ін..], є всі підстави стверджувати, що професіогенез особистості має:

системний, усевіковий характер із специфічними віковими акцентуаціями на

кожному його етапі; неперервно ускладнювану структуру і функції – внаслідок

опосередкування технічними, енергетичними й інформаційними засобами

професійної праці та розопосередкування діяльності до її природних начал;

психосемантичне насичення і супровід; фази циклічної підготовки,

самопідготовки та самоздійснення; загальні культурно-історичні та

індивідуальні біографічні властивості; цикли напруження та релаксації;

перехідні, потенційні та актуалізовані, соціальні та індивідуальні, особливості;

стан неперервного формування, у своїх якісних та кількісних параметрах,

професійних мотивів, знань, умінь, продуктивних навичок та емоційно-

почуттєвих компонентів діяльності; формувальні, процесуальні, результативні
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та інноваційні стадії; стандартизовані та креативні складові; педагогічні та

психологічні аспекти; орієнтацію на нормальну посередність, компетентність,

майстерність, талановитість працівників; направленість на високу професійну

кваліфікацію; виконання на стратегічному, тактичному й оперативному рівні;

логічність та інтуїтивність з використанням операцій аналізу-синтезу,

узагальнення-конкретизації, індукції-дедукції, спонтанності-систематизації,

макро- та мікродукції, причиново-наслідкової детермінації та випадкової

апробації тощо; демократичний характер розвитку й саморозвитку та ін.

Показники суб’єктності-об’єктності, самопотенціації-самоактуалізації

пов’язані з компонентами-етапами власної професійної психологічної

діяльності особистості. В масштабі усього її професіогенезу всі його вікові

етапимають бути, в ідеалі, взаємопов’язані між собою, узгоджені одне з одним,

що можливо концептуально на соціальному, інституціональному рівні. На

індивідуальному ж рівні це можливо на перших етапах життя на основі саме

потенціальної професійної підготовки особистості, навчання її мистецтву

усвідомлення і актуалізації перспектив життя (як це майстерно робив

А. С. Макаренко), а на завершальних етапах – мистецтву передачі молодим

поколінням здобутків власної життєвої мудрості і професійної майстерності на

основі ретроспективного аналізу власного життя.

Такий погляд на професійний онтогенез принципово розширює завдання

професійної підготовки людини, не ізолюючи розвиток особистісної готовності

педагога до професійної діяльності від досвіду попередніх і наступних поколінь

спеціалістів, не концентруючи її надмірно тільки в самій особистості і лише в

окремих її вікових періодах, а цілісно і рівномірно розподіляючи завдання

професіоналізації особистості між суспільством, сім’єю і самим індивідом, що

робитиме це явище дійсно культурно-історичним.
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ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ

СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Савицька О. В.

Забезпечити складні процеси психічної регуляції професійної діяльності,

професійного спілкування, особистості як суб’єкта праці та побудови

професійних життєвих шляхів може таке багаторівневе, системно

детерміноване утворення як професійна свідомість.

Проблема професійної свідомості в психологічній науці розглядається в

контексті сутності процесу професійного становлення та розвитку особистості

фахівця (Н. Ф. Шевченко) [7]. Змістові та динамічні характеристики

професійної свідомості виявляються в системі мотивів, особистісних смислів та

цінностей (Н. І. Гуслякова) [4]. Особистісно-професійне становлення

майбутнього фахівця неможливе поза прийняттям та освоєнням професійної

ролі, оскільки, як зазначав І. Д. Бех, «особистісне проступає через рольове в

індивіді» [3, с. 187]. В. М. М’ясіщєв стверджував, що «в поняття свідомості

входить як знання, «усвідомлення» об’єкта зовнішнього світу, так і ставлення

людини до усвідомлюваних об’єктів» [6, c. 16]. Г. М. Андреєва включає в

суб’єктивні ставлення переживання, оцінки та установки [2]. Ставлення, як і

смисли й установки, передують реалізації поведінки, створюють умови для

прогнозування поведінки професіонала.

Для з’ясування специфіки професійно-рольових установок як проєкції

змісту професійної свідомості студентів денної та заочної форми навчання,

молодших та старших курсів різних напрямів підготовки нами було сплановано

та реалізовано експериментальне дослідження.

При організації дослідження ми виходили з того, що, по-перше,

професійна свідомість віддзеркалює специфіку процесу професійної підготовки
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в умовах вишу [4]; по-друге, професійна установка чинить регулятивний вплив

на поведінку та професійну діяльність фахівця та є атрибутом, змістовим

компонентом професійної свідомості [1]; по-третє, процес формування, зміни та

посилення установок різних рівнів можливий в процесі навчання за умови

адекватних соціально-психологічних впливів на особистість [5].

В дослідженні нами використовувалися анкета «Студенти про себе та про

професію», запропонована Г. В. Акоповим [1], методи статистичної обробки

емпіричних даних.

Вибірка складалася зі 94 студентів 1-5 курсів спеціальностей

«психологія» (44 студенти), «початкова освіта» (17 студентів), «математика»

(17 студентів) та «фізика» (16 студентів), з них 17 студентів заочної форми

навчання та 77 студентів денної форми навчання. Всі студенти заочної форми

навчання працювали за фахом. Вік студентів денної форми навчання 17-22

роки, а студентів заочної форми навчання 24-35 років.

Анкета «Студенти про себе та про професію» використовувалася для

вивчення соціально-рольових установок студентів стосовно професії та

студентства. Анкета містила 5 відкритих запитань, три з них побудовані за

принципом незавершених речень, а решта – використовує механізм

прогностичної рефлексії. Перші три запитання анкети дозволяють з’ясувати

специфіку соціальних установок стосовно студентського життя та професійного

навчання. Четверте та п’яте запитання взаємопов’язані і спрямовані на

виявлення сформованості соціально-рольових позицій студентів стосовно

професійної діяльності. Так, у четвертому запитанні студентам пропонувалося

сформулювати довільну кількість запитань до професіонала в тій галузі

професійної діяльності, яку здобувають студенти. Останнє завдання

передбачало відповіді на сформульовані вище студентами запитання з позиції

фахівця з багаторічним досвідом професійної діяльності.
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Аналіз відповідей студентів на 4 та 5 запитання анкети дозволяє

стверджувати, що має місце вплив етапу професіоналізації та криз професійної

підготовки на оцінні судження про різні сторони особистості професіонала.

Студенти, як правило, формулювали від 3-5 запитань уявному професіоналу.

Так, студенти першого курсу у 87,8 % випадків ставили уявному професіоналу

запитання про правильність вибору професії, емоційні переживання, які

викликає професія (75,7 %), загальне враження про неї (51,5 %) тощо. Це є

свідченням продовження процесу професійного самовизначення та становлення

професійної ідентичності. Студенти третього курсу, як правило, цікавляться

конкретними технологіями професійної діяльності (84,6 %), оскільки саме в цей

період відбувається інтенсивне оволодіння необхідною системою професійних

знань, професійною культурою та системою професійних компетентностей.

Студенти-випускники цікавилися в уявних професіоналів питаннями

пошуку робочого місця і працевлаштуванням (54,8 %), тонкощами (секретами)

успішної професійної діяльностями (87,1 %), способами побудови кар’єри

(41,9 %), особливостями професійного спілкування (22,6 %) тощо. Такі

запитання свідчать про спроби вибудувати життєві професійні плани,

схильність до кар’єрного планування та розвиток психологічної готовності до

майбутньої професійної діяльності.

При аналізі виконання респондентами п’ятого завдання анкети було

виявлено неспроможність студентів знайти відповіді на поставлені ними

запитання. З одного боку, це є свідченням того, що професійного досвіду

бракує для відповіді, але поставлені запитання дійсно хвилюють студентів.

Водночас неспроможність дати розгорнуті відповіді є свідченням проблемних

моментів становлення як професійної свідомості, так і формування

майбутнього фахівця у закладі вищої освіти. Виявлені проблеми повинні стати

предметом психологічної корекції та розвитку студентів в процесі навчання.
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Зокрема, 38,3 % респондентів не спромоглися дати жодної відповіді на

сформульовані запитання, а 60,6 % опитаних дали короткі, поверхневі відповіді

на запитання (наприклад, «Так», «Подобається», «Чудова професія», «Багато

потрібно працювати над собою» тощо). З усієї вибірки 15,9 % респондентів

(переважно студенти випускних курсів) спромоглися частково розкритися

сутність проблем, сформульованих у запитаннях.

Задля вдосконалення професійної підготовки у виші, зміни середовища та

умов професійного становлення особистості майбутнього фахівця, найперше

ми прагнемо вибудувати систему цілеспрямованих впливів на ті або інші

особистісні утворення майбутнього фахівця. Але, як влучно відмітив

Г. В. Акопов, не завжди професіоналізація свідомості через вплив на її

компоненти буде оптимальною [1]. Тому бажаним є комплексний вплив на

особистість та свідомість в процесі професійного навчання.

Найбільші резерви в цьому плані, на думку Н. Л. Коломинського, мають

активні форми і методи навчання психології [5]. Саме тому нам видається

доцільним впровадження навчального психологічного тренінгу професійної

ідентичності як основного освітнього компоненту навчальної програми, який

дозволяє перейти на якісно новий рівень розуміння себе як професіонала,

професійної діяльності та забезпечує становлення професійної ідентичності

майбутнього фахівця.

Нами розроблена програма психологічного тренінгу професійної

ідентичності розрахована на 20 години, і містить 10 заняття по 2 години кожне.

Під час тренінгових занять студентам пропонувалася система вправ, кожна з

них змушувала студентів аналізувати життєві перспективи та професійні плани,

виокремлювати особливості майбутньої професійної діяльності та виявляти її

вимоги до особистості професіонала, виявляти потенційні можливості

реалізації запланованого кар’єрного шляху, співвідносити свої можливості з
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прагненнями, мрії з можливістю їх реалізувати, тобто змістовно всі вправи

вимагали рефлексивних дій. Окрім зазначених рефлексивних дій після кожного

заняття проводилася вправа на рефлексію, яка була спрямована на

усвідомлення студентами змін в ставленнях, настроях, професійних планах на

майбутнє тощо, які вони помітили.

Вправи, включені у тренінгові заняття, можна класифікувати за змістом і

метою особистісних змін, яку вони переслідують: усвідомлення ставлення до

психології (педагогіки) як сфери професійної діяльності; усвідомлення

особливостей образу професії та образу професіонала; рефлексію життєвих та

професійних цінностей, цілей; аналіз професійної ролі та професійної позиції.

Подальші наші дослідження будуть спрямовані на з’ясування

ефективності розробленої програми навчального тренінгу професійної

ідентичності.
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САМОПРОЕКТУВАННЯ ОБРАЗУ ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО У

НЕПЕРЕДБАЧУВАНИХ УМОВАХ

Султанова Л. Ю.

Дослідження самопроектування образу професійного майбутнього у

непередбачуваних умовах є результатом виконання теми проекту «Потенціал

вищої освіти в умовах пандемії: глобальний, європейський, національний

виміри» (реєстраційний номер: 2020.01/0172) Національного фонду досліджень

України профінансованого за кошти державного бюджету.

Самопроектування образу професійного майбутнього студентів

гуманітарного профілю ми розглядаємо як багатофункціональну,

цілеспрямовану творчу діяльністю суб’єктивного характеру, яка передбачає

створення бажаного професійного образу шляхом удосконалення наявних

особистісних якостей та професійних знань і умінь.

При використанні самопроектування як засобу формування професійної

компетентності майбутнього фахівця і розумінні життєвих позицій, необхідно

враховувати наступні складові особливості [1]:

1. Самопроектування є виключно індивідуальним, особистісно

орієнтованим, творчим процесом, спрямованим на утвердження самобутності

особистості.

2. Самопроектування є ефективним засобом вирішення виховних та

освітніх завдань за наявності певних передумов в яких проявляється

особистість і її діяльність в освітньому середовищі.

3. Самопроектування є одночасно засобом розвитку особистості в цілому

і формування окремих її властивостей і якостей зокрема; в основі

самопроектування лежить образ-самопроект, який, стає головним інструментом

самопроектування.
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4. Рушійною силою самопроектування є розрив між реалізованим змістом

навчальної або професійної діяльності і новим баченням (проектом) такої

діяльності.

5. Самопроектування, його цілі повинні мати особистісний сенс для

студента, він повинен отримувати задоволення від процесу самопроектування.

Професійне становлення і розвиток людини невід’ємні від процесів

інтеграції в соціумі, включення в різні взаємодії з навколишнім соціальним

середовищем, які здійснюють вплив на життєве і професійне самовизначення

особистості.

Науковці виокремлюють наступні види особистісних проектів [3]:

Соціально орієнтований проект – виникає на другому рівні особистісного

розвитку за Д. Леонтьєвим (рівні соціалізації) [2]. Такі проекти засвоюються в

процесі первинної соціалізації. У цей період суб’єктом засвоюється загальна,

прийнята в даній культурі система категорій, за допомогою якої суб’єкт

структурує і вимірює подієвий шлях свого життя. Кожен соціалізована людина

знає, як повинно будуватися і протікати його життя, які події в принципі

можуть в ньому статися, очікує їх настання і включає в життєпис.

Особистісно-орієнтований проект – є унікальним для кожної людини, яка

досягла особистісного рівня розвитку. Він пов’язаний з активізацією процесів

самоінтерпретації і саморозуміння і задає власний, неповторний для кожної

людини вектор розвитку і лінію особистісних трансформацій. Водночас – є

результатом глибокого осмислення соціокультурних реалій і припускає

усвідомлення своїх можливостей і своїх меж.

Альтернативний проект – це коло вірогідно-значущого, що становить

найбільш творчу частину життя, в якому здійснюється задум ідеальних шляхів

саморозвитку, вибираються бажані стратегії самореалізації. Таким чином

людина готується до свого нового старту від «Я-наявного» до «Я-іншого»). Такі
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задуми (мрії) зазвичай не проговорюються вголос, а формуються у

внутрішньому смисловому просторі особистості.

Таким чином, за допомогою рефлексивно-інтерпретативного звернення

до власного життя людина творить себе знову своїми індивідуальними

зусиллями.

Самопроектування образу професійного майбутнього здійснюється

поетапно. Вживаючи поняття «етап» у значенні окремого моменту, періоду,

стадії в розвитку, етапи самопроектування розуміємо як певні періоди або стадії

в розвитку особистості майбутнього фахівця, метою яких є послідовне

створення конкретного образу професійного майбутнього. Поетапна побудова

цілісного процесу самопроектування дає можливість максимально ефективно

реалізувати в умовах закладу вищої освіти модель формування суб’єктивного

образу професійного майбутнього, забезпечивши при цьому динаміку

означеного розвитку.

Ми визначаємо три етапи самопроектування образу професійного

майбутнього: етап створення (задуму) образу професійного майбутнього; етап

планування досягнення образу професійного майбутнього; етап реалізації

задуманого образу професійного майбутнього.

Отже, в процесі самопроектування образу професійного майбутнього

важливе місце мають завдання, які ставить перед собою особистість. Спочатку

завдання запозичуються у соціумі, але в процесі життя і власного розвитку

людина може їх перевизначати і довизначити, реконструюючи таким чином

власні уявлення про зовнішню і внутрішню реальність, так і результати

інтерпретації і реінтерпретації особистого досвіду.

Основними видами особистісних проектів є соціально орієнтований, який

базується на прийнятих в соціумі зразках і стандартах; особистісно

орієнтований, який базується на процесах самоінтерпретації, саморозуміння і є
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вектором розвитку особистісних трансформацій; альтернативний, який

передбачає створення задуму себе бажаного, ідеального.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

Татауров В. П., Грищук В. А.

Сфера освітніх послуг активно розвивається та розширюється. Навчальні

заклади активно рекламують свої послуги для покращення

конкурентоспроможності, оскільки цільова аудиторія стала більш вимоглива. У

зв’язку з цим необхідно приділяти цьому питанню більше уваги.

Сучасні засоби дають можливість не лише розширити регіони агітації

абітурієнтів, а й орієнтувати на напрямки навчання. Способи привертання

абітурієнтів за допомогою регулярних відвідувань викладачів в загальноосвітні

навчальні заклади в кінцевому результаті демонструють малоефективність.

Аналогічний результат отримуємо при застосуванні прямої реклами в Інтернеті

та засобах масової реклами (роздатковий матеріал у вигляді листівок, флайєрів

та плакатів).

Використання різних підходів для підвищення рейтингу навчального

закладу серед майбутніх абітурієнтів для майбутнього розвитку, а також

оновлення навчальних послуг у поєднанні з маркетинговими дослідженнями з

урахуванням вимог працедавця (стейкхолдерами), та враховуючи їх побажання,

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=appsuh_2015_2_9_3
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відносно професійних навиків випускників, організації рекламної діяльності та

просування навчальних послуг є найважливішим завданням у процесі

підвищення статусу навчального закладу.

Соціальні мережі на даний час є одним найпопулярнішими сервісами, що

використовуються для комунікації. Вони дають можливість вирішувати

широкий спектр рекламних та маркетингових задач. «Маркетинг в соціальних

мережах - це перш за все просування (позиціонування) продукту (компанії) з

використанням соціальних сервісів через залучення існуючої на сервісі

аудиторії користувачів в комунікаційний процес, пов'язаний з даним продуктом

(компанією)» [2].

Останнім часом збільшився інтерес до використання соціальних мереж в

напрямку вивчення можливостей останніх в якості засобів профорієнтаційної

роботи. Поштовхом для цього стало те, що вузи мають офіційні сторінки в

соціальних мережах, створення яких було ініційовано керівництвом

навчального закладу та самими студентами.

На даний час навчальні заклади використовують широкий спектр засобів

для агітації студентів: день відкритих дверей; відвідування ЗОШ та коледжів

викладачами ВНЗ; рекламні ролики в ЗМІ; веб-сайт закладу; відеоблоги;

соціальні мережі.

Беручи до уваги статистичні дані, які приводяться на сервісі Statista.com,

«станом на березень 2019 року найбільш популярною соціальною мережею в

Україні був Facebook, яким регулярно користуються 44 відсотки учасників

опитування. Instagram посів друге місце з часткою 18 відсотків, а 13%

респондентів взагалі не користувалися соціальними мережами. 19 мільйонів

українців є користувачами Facebook, згідно зі статистикою цієї соціальні

мережі, яку вона надає в рекламному кабінеті. Популярність Фейсбук в Україні

сильно зросла. Наприклад, в 2016 році за даними того ж рекламного кабінету,
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кількість користувачів фейсбук становило 5,4 млн. VK і Однокласники як і

раніше мають свою частку, хоча вона різко зменшилася в порівнянні з 2014

роком, коли ВК був лідером серед соціальних мереж України. В опитуванні

виключені Автономна Республіка Крим, а також райони Донецької і Луганської

областей, які не перебували під контролем уряду України. З імовірністю 95

відсотків похибка не перевищує 2,2 відсотка. Респонденти могли надати кілька

відповідей» [3].

Молодь віком від 10 років надає перевагу мультимедійному контенту, про

що свідчить зростання популярності функції “Stories” в таких соціальних

мережах, як Instagram та Facebook. Відеоформат – найпопулярніший метод

комунікації, так як дозволяє яскравіше і компактніше передавати інформацію.

Крім того, така інформація простіша для сприйняття. З іншого боку постає

проблема продукування корисної інформації для подальшої її використання.

Зміст відео погано запам'ятовується та його важко окреслити. Проте, емоційна

складова відіграє важливу роль асоціативного поштовху до подальшого

дослідження побаченого.

Розвиток мобільних засобів та їх програмного забезпечення сприяв

широкому розповсюдженню фото- та відеоконтенту. Редактори у вигляді

фільтрів та цифрових масок в режимі реального часу дозволяють генерувати

нескінченні версії контенту. Очевидно, що короткі відео є найбільш

привабливим і доступним для створення форматом подачі інформації.

На цьому факторі Tik-Tok досяг шаленої популярності, оскільки взяв з

Instagram його ідею Stories, прибрав обмеження по часу та додав музику,

надавши користувачам вбудований доступ до величезної бібліотеки

аудіозаписів.

Враховуючи вектор направленості зацікавлення молоді як потенційних

абітурієнтів, доцільно зазначити необхідність зміни формату викладу
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інформації в соціальних мережах. До того ж варто відмітити, що крім

візуальної складової відеоконтент впливає на слухові рецептори. Два канали

сприйняття більш повноцінно можна використовувати і в профорієнтаційній

діяльності.

Отже, профорієнтаційна робота в соціальних мережах повинна

проводитись з урахуванням принципів оперативності, доступності,

актуальності, достовірності та непереривності. Тобто інформація, яку ВНЗ

висвітлює для абітурієнтів повинна постійно оновлюватись, бути максимально

доступною для сприйняття і подаватись в такому вигляді, щоб вона

зацікавлювала потенційного абітурієнта.
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ДЛЯ

МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ, ЗАЛУЧЕНОГО ДО ЛІКУВАННЯ І

ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Терещенко Л. А., Мойзріст О. М.

Глобальна пандемія COVID-19 створила нову реальність для цілого

людства. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і уряди більшості
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країн оголосили нинішню ситуацію надзвичайною проблемою світового

масштабу і наполягли на введенні карантинних заходів з метою уповільнити

поширення захворювання і зменшити навантаження на систему охорони

здоров'я, яка могла просто не витримати.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією пандемії в зону ризику потрапили

також представники окремих сфер зайнятості та професій. Чи не найбільш

вразливою професійною групою стали медичні працівники, які опинилися «на

передовій» боротьби з новою коронавірусною інфекцією. Саме медики, на яких

лягло не тільки емоційне, а й значне фізичне навантаження, зіткнулися з

максимальною кількістю професійних і особистісних ризиків і проблем.

Перебування в стані постійного емоційного стресу несе високу вірогідність

виникнення згодом як психічних, так і соматичних розладів.

Медичні працівники, по перше, належать до групи найвищого ризику

безпосередньо зараження коронавірусною інфекцією. За статистичними

даними, майже в усіх країнах світу, щоденна захворюваність на COVID-19

медичного персоналу, залученого до лікування і догляду за хворими, складала

вагомий відсоток від захворівших взагалі. Велика кількість медпрацівників

померла від наслідків інфекції, особливо на початку пандемії. Дані постійно

уточнюються, але втішними є останні відомості, що від початку пандемії

поступово відсоток смертності медпрацівників скорочується, що можна

пояснити удосконаленням лікування та початком вакцинації.

Надмірне психічне навантаження на медичних працівників, які

перебувають у місцях спалахів пандемії і мають підвищений ризик зараження

та психологічного травмування під час догляду за інфікованими пацієнтами,

має як короткострокові, так і довгострокові наслідки для психічного здоров’я і

психологічного благополуччя.
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За даними Murray B Stein (2020) у багатьох медичних працівників, які

лікують пацієнтів з COVID-19, розвиваються помірні або важкі психічні

симптоми, в тому числі: тривожність (12-20% медичного персоналу), депресія

(15-25%), порушення сну (5%), стрес (35-49%).

Також, згідно з цим дослідженням, приблизно 50% медичних працівників

потребують психологічної підтримки [2].

У ряді досліджень було виявлено високий рівень емоційного виснаження

у фахівців, що могло призводити до медичних помилок, нестачі емпатії при

лікуванні пацієнтів, зниження продуктивності, а також до кадрових проблем [3].

Особливо високий рівень тривоги, депресії та стресу продемонстрували

медики, що працюють на передньому краї боротьби з інфекцією ‒ в

спеціалізованих клініках, у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної

терапії.

Науково-теоретичний аналіз (Юр'єва Л.М., 2020) стану психічного

здоров’я працівників медичних установ, які надають допомогу хворим на

COVID-19, показав значну поширеність у медпрацівників тривожно-

депресивних розладів і розладів сну, що є фактором ризику зростання рівня

психосоматичних розладів і посттравматичного стресового розладу.

Медичні працівники можуть також страждати від стигматизації, яка

пов'язана зі страхом людей контактувати з тими, хто лікує пацієнтів з COVID-19.

Також важливим фактором психічної дезадаптації медичних працівників

є фактор психологічного впливу епідемії COVID-19 на членів їх родин. [1]

Медичні працівники є особливою групою, яка потребує великої

соціальної підтримки, а вони самі є важливою силою для надання соціальної і

психологічної підтримки пацієнтам. Щоб гарантувати їх постійну ефективну

роботу, слід стежити за станом їхнього психічного здоров'я і надавати

безперервну своєчасну допомогу для їх підтримки. Вплив специфічних для
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медичних працівників стресових чинників є значущим і потребує використання

сучасних методів і технологій соціально-психологічного кризового втручання.
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СТВОРЕННЯ, ПІДТРИМКА І РОЗВИТОК КОМАНДИ ОДНОДУМЦІВ

СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Толмачова Т. М.

В умовах здійснення системної трансформації освітньої галузі для

забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях, особливої актуальності

набуває питання мобільності, конкурентоспроможності та високого рівня

кваліфікації педагогічних працівників.

Історії успіхів показують, що саме вдало підібрана і добре злагоджена

команда — це те, що приведе до успіху будь-яку справу, будь – який проект.

Педагогічний колектив СНВК «Лілея» ми бачимо саме командою

однодумців, появі і створенню якої ми присвятили багато років спільної праці,

часом непростих управлінських рішень, постійного пошуку вирішення

кадрових проблем, невпинного навчання і набуття нового досвіду. Ми разом

пережили кадровий «голод», суспільні кризи, економічні негаразди і зараз
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приймаємо ті трансформації, які відбуваються нині. Ми ростили свої

педагогічні кадри, не приховуючи протиріччя між рівнем соціального

забезпечення вчителя, вихователя та професійними аспектами його діяльності.

За умов швидкого зростання інноваційних технологій, проникнення

нововведень в освітній процес ми активно вчилися впроваджувати інновації,

стимулюючи педагогів до підвищення професійної компетентності, створюючи

умови до самостійної творчості.

Командна робота — це не просте взаємовідношення між людьми, які

працюють в освітньому закладі, це така взаємодія — швидше співпраця між

окремими працівниками, яка об’єднана освітніми завданнями, націленими на

загальний результат, також цьому сприяє принцип наступності між дошкільною

та початковою ланками в нашому СНВК.

Організацію педагогічної діяльності ми будуємо таким чином, щоб кожен

окремий фахівець відчував методичну підтримку і психологічну допомогу. Ми

приділяємо значну увагу створенню умов для емоційного розвантаження,

профілактики та попередження емоційного вигорання.

Одним із основних принципів управлінської діяльності в СНВК «Лілея» є

принцип безперервного професійного розвитку та професійної підтримки

педагогів. Стало звичним надання академічної свободи творчим та

відповідальним вихователям та вчителям.

Стратегія розвитку закладу освіти передбачає основним вектором

реалізації освітніх завдань ‒ розвиток системи управління закладом, що

включає наступне:

– інтегрованість освітнього середовища з метою збереження здоров’я дітей,

уникання перевтоми, формування пізнавального інтересу та цілісного

сприйняття світу;
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– створення комфортного психологічного середовища та гнучкої взаємодії в

педагогічному колективі;

– оптимальне розв’язання педагогічних суперечностей;

– забезпечення активної і скоординованої діяльності учасників освітньо –

виховного процесу;

– управлінська діяльність адміністрації СНВК «Лілея» щодо формування

колективу педагогів - однодумців;

– досягнення організаційного ефекту шляхом спільної реалізації завдань, які

містять Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку, Концепція

НУШ, річний план роботи дитячого садка та школи, структурних

підрозділів;

– стимулювання фахового розвитку педагогічного колективу і кожного

педагога зокрема;

– переорієнтації акцентів у навчально-виховному процесі в напрямку

продуктивного навчання, використання педагогічних нововведень;

– створення сприятливих умов для всебічного розвитку, формування

індивідуальних здібностей, прилучення дітей до різноманітної діяльності за

інтересами в режимі роботи дитячого садка та школи повного дня;

– запровадження педагогіки діалогу та створення сприятливої атмосфери

співробітництва з батьківською громадою, науковими та громадськими

організаціями;

– формування всебічної інтелектуально розвиненої, високоморальної

особистості з національною самосвідомістю, плекання української

ідентичності через забезпечення оптимального функціонування української

мови, прилучення учнів та вихованців до скарбниці національних, духовних

і етнічних цінностей, в ім'я збагачення інтелектуального, творчого,

культурного потенціалу України;
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– пошук, навчання, виховання та розвиток обдарованих та здібних дітей

шляхом загальноосвітньої та спеціальної підготовки;

В нашому колективі ми навчилися радіти успіхам колег, підтримувати

ініціативу, спільно творити, шукати рішення і невпинно вчитися та ділитися

власним досвідом. Ми зрозуміли, що ефект від спільної роботи колективу,

може дати набагато більше, ніж результати роботи поодинці. Наші педагоги

вміють прислухатися, проявляють емпатію, відрізняються повагою і

терпимістю до оточуючих, прагненням реалізувати й розкрити себе якомога

повніше у своїй роботі, в результатах своєї діяльності.

СІМЕЙНІ УСТАНОВКИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНЕ

САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Форноляк І. В.

У всі часи одним з найважливіших завдань суспільства було підготовка

підростаючого покоління до самостійного життя, успішної професійної

діяльності, реалізації в ній свого внутрішнього потенціалу. Ефективність

підготовки учнівської молоді до вибору професії та пристосування до її умов

залежить як від внутрішніх передумов (зокрема структурно-динамічних

особливостей, працездатності, індивідуальних схильностей тощо), так і від

зовнішніх. Серед останніх ключова роль належить сімейним ідеалам, інтересам,

настановленням, системі цінностей, які втілюються у виховному потенціалі

батьків і набувають прояву в батьківсько-дитячих взаєминах, стилях сімейного

виховання.
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У працях вітчизняних і зарубіжних науковців дедалі все частіше об’єктом

уваги стає дослідження проблематики впливу сімейних установок на

формування різних сторін особистості. Особливо актуальними наразі є

вивчення сімейних установок як психологічної детермінанти професійного

самовизначення старшокласників.

Як свідчить теоретичний аналіз психолого-педагогічних напрацювань,

науковцями розглядалися різні соціальні чинники, які впливають на

становлення та професійне самовизначення старшокласників: 1) вплив сім’ї;

2) вплив школи; 3) вплив однолітків; 4) вплив засобів масової інформації.

Одним із найважливіших чинників є сім’я, тому що саме вона формує у дитини

перше уявлення про світ. Відомо, що перші професійні орієнтири дитина

набуває в сім’ї, тут вона знайомиться з професією, якою займаються батьки.

Викликано це тим, що сім’я є сферою взаємовідносин дитини з батьками

протягом усього періоду дорослішання. Сім’я залишається значущою і впливає

на всебічний розвиток особистості, а також на професійне самовизначення

дитини [4, с. 160-161].

Дослідники, які займаються вивченням ролі сім’ї у професійному

самовизначенні старшокласників, відзначають, що на цей процес вагомий

вплив справляють: відносини з батьками загалом і ті, що пов’язані з

професійним майбутнім дитини (Є. Климов); соціальний статус, матеріальне

забезпечення родини, рівень освіченості батьків (Л. Мітіна); прихильність

батьків до дитини, що зумовлює активізацію її ініціативи, автономності, сприяє

опануванню навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності

(М. Бикова, О. Смирнова); стиль виховання, ціннісні пріоритети батьків

(О. Волкова, В. Носков, О. Сухова); стереотипи виховних настановлень батьків,

серед яких провідне місце посідають вимоги послуху і підпорядкування,
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вивищення власного індивідуального досвіду без урахування його прийнятності

для дитини (Л. Пономаренко).

Грунтовні напрацювання щодо впливу сім'ї на професійне

самовизначення учнів містяться в науковому доробку зарубіжних науковців. В

узагальненому вигляді висловлені ними ідеї полягають у тому, що:

1) батьки, з одного боку, мають оберігати дитину, а з іншого надавати їй

певну свободу в професійному самовизначенні; дитина, своєю чергою,

встановлює необхідний баланс між вимогами батьків і власною ініціативою

(Е. Еріксон);

2) материнська любов безумовна і непідвладна контролю; любов батька

зумовлена – батько любить дитину за те, що вона виправдовує його очікування,

у тому числі й ті, що стосуються її професійного самовизначення

(Е. Фромм,К. Роджерс);

3) для успішного професійного самовизначення дитини батьки мають

створити умови, які сприяли б виявленню її потреб, інтересів, нахилів, надавали

б свободу вибору (А. Маслоу).

Діти сприймають та уявляють свою майбутню професійну діяльність з

досвіду своїх батьків, але не замислюються над тим, чи відповідає вона їхнім

індивідуальним вимогам, чи зможуть вони за своїми особистісними якостями

посісти чільне місце в бажаній професії. Позитивний або негативний досвід

батьків певним чином впливає на думку та сподівання дітей щодо вибору

майбутньої професії. Тому батьки повинні розглядати з різних сторін процес

професійного самовизначення своїх дітей [4, с. 161].

Вітчизняна дослідниця Г. Корсун підкреслює, що уявлення та оцінки

щодо професії та роботи, які передають батьки своїм дітям, поєднуються з тим,

як діти сприймають професійну зайнятість своїх батьків. Позитивний або

негативний досвід, можливості батьків діяти та знаходити своє місце в цій
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сфері життя, впливають на думки, ставлення та сподівання дітей щодо вибору

майбутньої професії. У батьків немає визначеної, так би мовити, природної,

ролі в процесі професійної орієнтації своїх дітей. Набагато більше є варіантів,

які батьки повинні розглянути та зважити [2].

Заслуговують на увагу наукові позиції російського психолога

М. Костіцина щодо впливу батьківських установок на самовизначення дітей

юнацького віку. Автором було виділено кілька типів батьківських установок,

зокрема:

1) «розвиваюча» батьківська установка тісно взаємопов'язана і справляє

позитивний вплив на розвиток смислового компонента самовизначення

старшокласників: загального інтересу до сенсу життя, здатності усвідомлювати

мету свого життя, на готовність приймати рішення і втілювати їх у життя,

контролювати своє життя і керувати нею;

2) вплив «авторитарної» установки носить амбівалентний характер:

оптимізуючий вплив на цільовий і емоційний компоненти самовизначення:

осмислення життєвих цілей, сприйняття життя як цікавою і насиченою змістом

і деструктивний вплив на вольову сферу;

3) «опікаючий» тип батьківської установки, особливо її материнський

варіант, є найбільш деструктивним, який гальмує і деформуючим процес

професійного самовизначення особистості [3].

Слушними також є аргументи вітчизняної дослідниці Т. Кравченко, яка

вважає, що важливим фактором успішності професійного самовизначення дітей

старшого шкільного віку є сімейні ідеали, інтереси, настановлення, цінності, які

втілюються у виховному потенціалі батьків і набувають прояву в батьківсько-

дитячих взаєминах, стилях сімейного виховання [4].
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В основі сценарної теорії Еріка Берна лежить сценарій, який сформувався

в ранньому дитинстві (до 6 років) під впливом батьків, що і пояснює процес

вибору професії та поведінку за прикладом найближчих людей.

Вирішальний вплив під час побудови професійного плану має его-стан

Дитина, причому на вибір хлопчика впливає Дитина матері, а на вибір дівчинки

Дитина батька. Доросле Я батька дає зразки поведінки для хлопчика, а Доросле

Я матері для – дівчинки. Батьківські стани обох батьків нав’язують дітям певну

поведінку, що долається антисценарієм.

Позитивним сценарій батьків вважається в тому разі, коли він співпадає зі

сценарієм дитини, її здібностями, життєвими подіями, бажаннями, внутрішніми

потребами. І навпаки, – негативним, коли всі вище перелічені аспекти

нівелюються. Особливо деструктивний вплив на кар’єру чинять такі сценарії:

1) жорсткі статеві установки у вихованні дитини; 2) почерговість народження і

наявність братів і сестер у сім’ї; 3) компенсація професійних невдач батьків;

4) продовження батьківських кар’єрних намірів; 5) заборона перевищувати

професійні досягнення батьків [1].

Американський психолог і соціолог Ф. Райс описав способи, за

допомогою яких батьки впливають на вибір професії їх дітьми: пряме

спадкування професії (продовження династії лікарів, вчителів, металургів

тощо); батьки впливають на інтереси і заняття дітей із самого раннього віку,

цілеспрямовано пропонуючи їм ігровий матеріал, заохочуючи або засуджуючи

їхні інтереси, захоплення, заняття; батьки створюють рольові моделі, яким

слідують діти (навіть тоді, коли батьки і не прагнуть вплинути на вибір дітей,

це відбувається, особливо якщо дитина тісно ідентифікує себе з одним із

батьків); батьки іноді направляють, зумовлюють або обмежують вибір своїх

дітей, наполягаючи або на продовженні або припиненні навчання, на певному

навчальному закладі, спеціалізації, факультеті; непрямий вплив батьків (батьки
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хочуть, щоб їхні діти здобули професію за своїм статусом, яка належить до тієї

категорії, що й їх власна, або ж щоб її статус був вище (вибір професії за

принципом більшого престижу і високої заробітної платні)); впливає також те,

як батьки оцінюють той чи інший вид діяльності (вплив більш сильний, коли

ціннісні орієнтації батьків і дітей збігаються); старшокласники більш схильні

погоджуватися з пропозиціями батьків, коли між батьками і дітьми немає

розбіжностей у поглядах на майбутню освіту та цілі дітей; загальна обстановка

й атмосфера в сім'ї, що безпосередньо пов'язано з демократичними відносинами

між батьками і дітьми, справляє істотний вплив на цілі та сподівання молодих

людей, пов'язані з їх освітою [6].

Таким чином, сімейні установки батьків є важливим фактором, який

впливає на формування відповідних сімейних установок їх дітей та детермінує

успішність їх професійного самовизначення. Сімейні ідеали, інтереси,

настановлення, цінності, які втілюються у виховному потенціалі батьків і

набувають прояву в батьківсько-дитячих взаєминах, стилях сімейного

виховання, складають психологічний зміст сімейних установок.
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ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ НА ПЕДАГОГІЧНІ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Хомич Л. О.

У документах провідних міжнародних організацій ЮНЕСКО, ОЕСР, Ради

Європи, Європейської Комісії тощо, вчитель ХХІ століття проголошений

носієм суспільних змін. Однією з ключових особливостей професійної

підготовки вчителів у зарубіжних країнах є посилення правил відбору на

педагогічні спеціальності. Здійснюючи набір абітурієнтів, заклади вищої освіті

приділяють особливу увагу їхнім особистісним якостям, психічному і

фізичному здоров'ю, розумовим здібностям і професійній придатності, а саме:

вмінню налагоджувати ефективну комунікацію; прагненню працювати в

команді; відданості педагогічній професії; наполегливості і мотивації до

професійного розвитку і саморозвитку тощо.

В Україні недостатня ефективність профорієнтаційної роботи, відсутні

комплексні заходи, спрямовані на забезпечення професійного педагогічного та

психологічного відбору майбутніх здобувачів педагогічних професій. Немає

механізму відбору на педагогічні професії, завдяки якому особи, що явно

непридатні до педагогічної професії, не допускалися б до педагогічної

діяльності.

Вирішення цієї проблеми відповідає вимогам Державної національної

програми «Освіта» (1993), де визначено завдання – розробити концепцію

педагогічної освіти і на її основі реформувати підготовку педагогічних кадрів,
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удосконалити відбір молоді на педагогічні спеціальності, створити систему

заохочення творчої молоді до педагогічної діяльності. Однак до цього часу

головним механізмом відбору абітурієнтів є використання системи зовнішнього

незалежного оцінювання.

У Концепції розвитку педагогічної освіти (2018) знову наголошується на

неефективності профорієнтаційної роботи, відсутності комплексу заходів

професійного педагогічного та психологічного відбору майбутніх здобувачів

педагогічного фаху. Отже, механізм відбору і формування контингенту

студентів педагогічних спеціальностей, відбору підготовлених абітурієнтів з

високим рівнем якості середньої освіти та професійної мотивації – найбільш

складне завдання сучасного закладу педагогічної освіти. Тому, розробка

зручної для впровадження науково обґрунтованої системи професійної

орієнтації та відбору фахівців для освіти стає нагальною.

Попри визнання широкими колами громадськості зовнішнього

незалежного оцінювання (ЗНО) як єдиної успішної реформи в освіті, як показує

практика, недостатнє для абітурієнтів, які претендують на навчання за

напрямом майбутньої діяльності «Людина – Людина». Людина, яка обирає

професію за своїм власним психотипом, має більше шансів досягти

професійних успіхів та залишитися задоволеним власним вибором.

Відомо, що в системі вітчизняної педагогічної освіти накопичений

значний досвід орієнтації на учительську професію, який необхідно адаптувати

до сучасних умов. Зокрема, щодо реалізації цільової програми «школа – педвуз

– школа» в межах якої розроблені методичні посібники, функціонування

факультатив «Юний педагог», створення педагогічних класів тощо.

Заслуговує на увагу досвід Полтавського національного педагогічного

університету імені В.Г. Короленка щодо організаційно-методичного

забезпечення цілісної системи заходів з метою залучення у заклади
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педагогічної освіти саме того абітурієнта, що здатний стати «вчителем, якого

чекають». Понад 40 років тому в ньому розпочали розробку експериментальної

програми «Вчитель». Освоєння програми здійснювалось за такими основними

періодами: довузівської, вузівської і післявузівської підготовки.

Довузівський період характеризувався як рання орієнтація школярів на

вчительську професію, відбір юнаків і дівчат на навчання до інституту. У цей

період здійснювалось виявлення і розвиток в учнів 8-10 класів нахилів до

педагогічної професії та організація роботи факультету майбутнього вчителя за

програмою факультативу «Юний педагог». Факультатив створено за

принципом різновікових загонів Антона Макаренка. Для реалізації Програма

факультативного курсу «Юний педагог» в середніх школах Полтавської

області, були розроблені спільні документи профорієнтаційної педагогічної

роботи органів народної освіти і педінституту [1, с. 123].

Профвідбір і допрофесійна підготовка школярів у системі «школа –

педвуз – школа» концентрувала увагу на вирішенні таких завдань: теоретичне

обґрунтування методики, організація і вдосконалення факультативу «Юний

педагог» для різновікових груп учнів загальноосвітньої середньої і

восьмирічної школи; розробка методики діагностики педагогічних здібностей

школярів; підготовка положення про спільну діяльність педінституту і органів

народної освіти щодо цільового набору до інституту і училища здібної до

педагогічної творчої діяльності молоді. Дослідники зосереджували увагу на

такому: визначенні основних вимог до педагогічної професії і факторів

придатності до неї; розробці психологічних тестів для профвідбору на

учительську професію: розробці методики здійснення профвідбору на вступних

іспитах [1, с. 124-125].

Отже, в Полтавській області було створено цілісну систему педагогічної

орієнтації та обґрунтовано її перспективи. Співбесіда з абітурієнтом мала
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з’ясувати особистісні його характеристики: загальну культуру, світогляд,

характер, знання й практичні навички в обраній спеціальності, а також

орієнтацію абітурієнта у сфері педагогіки, мистецтва, спорту, техніки тощо. До

уваги бралась також культура мови і мовлення, дикція, комунікативні і

організаторські вміння, зовнішній вигляд тощо [2, с. 21-26].

Однак, вже у 1995 році у самостійній Україні невдача спіткала перший

період довузівської підготовки. Програма «Юний педагог», як і вся система

ранньої орієнтації школярів на учительську професію, у школах не прижилася.

В сучасних умовах система професійної орієнтації в педагогічній галузі

фактично не діє: перестали функціонували педагогічні класи, втратили

популярність і фахову спрямованість підготовчі курси, МАН-конкурси і

предметні олімпіади.

З метою підвищення престижу учительської професії необхідно

повернутися до проблеми професійної орієнтації та відбору педагогічно

обдарованої молоді у заклади педагогічної освіти. Для цього використати

напрацьовані за останні десятиріччя наукові здобутки В. О. Моляко, О

І. Кульчицької, Н. А. Побірченко, В. В. Синявського, Б. О. Федоришина та

інших.

У роботах Б. О. Федоришина розглядаються проблеми діагностики

професійної придатності та відбору на професію вчителя. На його думку,

профорієнтація має три основні складові: профінформацію, профконсультацію і

професійний добір. Професійну інформацію дослідник визначив як психолого-

педагогічну систему формування в особистості активної профорієнтаційної

позиції, що відповідає суб’єктивним і об’єктивним умовам здійснення

особистістю вільного й усвідомленого професійного самовизначення.

Професійна консультація трактувалася ним як система психологічного
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вивчення особистості учня з метою надання йому обґрунтованих порад щодо

оптимальних для нього напрямів і засобів професійного самовизначення [3].

Професійний добір Б. О. Федоришин визначив як систему роботи з

надання порад та допомоги людині у прийнятті нею рішення про такий вибір

конкретного виду професійної діяльності, який би максимально відповідав

суб’єктивним і об’єктивним умовам професійного самовизначення,

перспективам подальшого розвитку цієї особистості та її успішній реалізації в

професійній діяльності.

Отже, теоретичні напрацювання видатних вітчизняних психологів і

практичний досвід закладів вищої педагогічної освіти необхідно використати

для розбудови системи професійної орієнтації та відбору абітурієнтів на

педагогічні спеціальності.
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СУПЕРЕЧНОСТІ СУЧАСНОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ: ЧИ ПОТРІБЕН

КАР’ЄРНИЙ РАДНИК ЗЗСО

Шевенко А. М.

Тема професійного самовизначення старшокласників завжди була та

залишається актуальною, змінюються покоління, змінюються професії, але не

змінюється потреба у професійному самовизначенні молоді. Кожне наступне

покоління старшокласників прагне побудувати щасливе та успішне професійне

майбутнє, з урахуванням особистісних потреб та вимог сучасності. Те, що

професійна орієнтація має починатися зі школи, наголошував Борис

Олексійович Федоришин – засновник профорієнтації в Україні. Зі свого боку

Борис Олексійович запропонував систему профорієнтаційних уроків в школі,

завдяки яким молодь мала змогу дізнатися ширше про світ професій та обрати

для себе професійну сферу чи конкретну професію. Зараз активно

розглядається ідея впровадження кар’єрного радника в школі з метою

усвідомленого, виваженого та цілеспрямованого вибору професії

старшокласниками.

Вперше в Україні почули про інститут кар’єрних радників завдяки

Державній службі зайнятості. За її підтримки кар’єрний радник став інновацією

сучасної профорієнтаційної роботи з безробітними. Впровадження нового

проекту у службі зайнятості – єдиного куратора для безробітних, передбачено

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 792 «Про

затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку

осіб, які шукають роботу», що вступила в дію з 1 січня 2019 року. Відповідно

до Постанови, фахівець, який виконує функції радника, буде надавати допомогу

клієнту впродовж усього процесу пошуку роботи.



144

Кар’єрний радник – це співробітник служби зайнятості, який надає

послуги особам, що шукають роботу, та безробітним, здійснює супровід таких

осіб з метою їх якнайшвидшого працевлаштування. Інститут кар’єрного

радника запроваджено задля того, щоб надавати громадянам послуги,

спираючись на індивідуальний підхід, якого потребує кожен клієнт.

До функцій кар’єрного радника входить надання підтримки щодо:

• усвідомлення своїх сильних особистісних якостей;

• самостійного визначення наявних конкурентних переваг (здібностей,

навичок тощо);

• складання індивідуального плану надання послуг або плану

працевлаштування.

Кар’єрні радники спрямовують клієнтів самостійно здійснювати пошук

роботи, готуватися до співбесіди та створювати сучасне резюме. Також кар’єрні

радники підтримують клієнтів у прийнятті рішень, пов’язаних з кар’єрою, вони

проводять консультування з розроблення довгострокового плану професійного

зростання, мотивують долати психологічні труднощі та бар’єри.

Корекційно-розвивальний аспект роботи кар’єрного радника полягає у

спонуканні клієнта до активного та відповідального ставлення до власного

професійного майбутнього. Це відбувається завдяки проходженню низки

тренінгів та вебінарів, які спрямовані на здобуття Soft Skills та інших дієвих

інструментів щодо покращення та підвищення якості професійного життя.

Зважаючи на практику кар’єрних радників Державної служби зайнятості,

виникла ідея щодо створення такої послуги в школах для учнів середніх та

старших класів. Робота кар’єрного радника в школі дещо відрізняється від

роботи кар’єрного радника служби зайнятості, бо має справу з молодими

людьми, які спрямовані не на вибір конкретної роботи, а потребують поради
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щодо професійного навчання, продовження освіти у вищому навчальному

закладі, отримання неформальної освіти тощо.

Планується, що за допомогою кар’єрного радника школярі зможуть

обирати університет та програму за якою будуть навчатися. Передбачалося, що

робота кар’єрного радника з учнями буде починатися з шостого класу та буде

проводитися систематично, вбудовуючись в освітній процес навчального

закладу. З огляду на вище зазначене, можна казати про психолого-

профорієнтаційний супровід учнівської молоді, який здійснює кар’єрний

радник ЗЗСО.

Така робота буде сприяти підвищенню навчальної мотивації підлітків та

інтересу вивчення предметів, завдяки розумінню та усвідомленню значення

навчальних предметів для професійного майбутнього. Наприклад, знання

математики для роботи в ІТ сфері, знання біології та фізики для опанування

нанотехнологічними розробками, української та іноземних мов для роботи у

сфері ЗМІ та журналістики, знання історії для створення соціологічних проектів

та політичних експертиз тощо.

На ринку профорієнтаційних послуг існувало декілька масштабних

проектів у яких школи України приймали участь, зокрема Всеукраїнський

проект «Вибір успішної професії» та проект «Бесіди про кар’єру». В рамках

проекту «Вибір успішної професії» велася систематична робота з учнями

початкової, середньої та старшої школи, вона включала профінформацію,

профдіагностику, профконсультування учнів. Проект «Бесіди про кар’єру»

орієнтував учнів на конкретні сфери діяльності: банківську, юридичну, аграрну

та сферу ІТ-технологій.

Звичайно, шкільному психологу було важко поєднувати щоденний

функціонал з роботою у профорієнтаційному проекті, виникало багато

труднощів з новою інформацією, технічними можливостями, використанням
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робочого часу тощо. Тому і постало актуальне питання про впровадження таких

інновацій як посада профорієнтолога, кар’єрного консультанта, кар’єрного

радника.

Переваги та перспективи впровадження кар’єрних радників у роботу

українських шкіл:

 це фахівець, який спеціалізується на допомозі старшокласникам у виборі

професії;

 робота кар’єрного радника передбачає індивідуальний підхід до кожного

підлітка;

 це певний супровід учня, що спрямований на кінцевий результат – вступ

до навчального закладу.

Складнощі: однієї людини на освітній округ, на декілька шкіл

недостатньо для реалізації індивідуального підходу до кожного учня. Під

загрозою опиниться ідея супроводу за браком сил, часу, психологічної

можливості ефективно працювати на результат з кожним учнем окремо.

З метою оптимізації роботи кр’єрного радника в закладах загальної

середньої освіти нами пропонується п’ятикомпонентна модель психологічної

готовності кар’єрних радників НУШ до корекційно-розвивальної роботи.

Нами визначено зміст структурних компонентів психологічної готовності

кар’єрних радників НУШ до корекційно-розвивальної роботи, а саме:

Когнітивно-прогностичний компонент проявляється у рівні теоретико-

методологічної підготовки кар’єрного радника; у вмінні за допомогою аналізу

прогнозувати потенційні можливості учнів щодо майбутньої професійної сфери

чи професії; у здатності вибудовувати перспективу найближчого професійного

плану та більш далеких професійних цілей та цілей кар’єрного зростання.
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Операційно-дійовий компонент вміщує в себе рівні оволодіння навиками

роботи кар’єрного радника; вміння та готовність застосовувати набуті знання у

практичній діяльності кар’єрного радника.

Мотиваційно-ціннісний компонент проявляється у позитивному ставленні

до роботи кар’єрного радника; потребі у професійному саморозвитку та

самовдосконаленні; у наявності стійкого професійного інтересу.

Емоційно-вольовий компонент проявляється в емоційній стійкості

кар’єрного радника, здатності відчувати емоційний стан іншої людини,

розвинених вольових якостях: цілеспрямованість, активність, націленість на

результат.

Перетворювально-розвиваючий компонент вміщує в себе здатність

планувати, моделювати професійне майбутнє учнівської молоді; уміння

активізувати потенційно сильні сторони учня; здатність спрямувати

старшокласника до неперервної роботи над саморозвитком та

самовдосконаленням.

Отже, зважаючи на гостру потребу сьогодення якісної профорієнтації для

здобувачів освіти, варто замислитися над введенням посади профорієнтатор /

кар’єрний радник у закладах загальної середньої освіти. Апелюючи до нової

публікації «Професійна орієнтація у Новій українській школі», ми

погоджуємося із пропозицією радника з профорієнтації, але наголошуємо на

необхідності введення окремої штатної одиниці для здійснення

профорієнтаційної роботи та якісного виконання зазначеного функціоналу.
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