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ПЕРЕДМОВА 

Серед соціально-економічних дисциплін, із якими знайомляться студенти-магістри 

різних напрямів підготовки у ВНЗ, є “Психологія вищої школи” та “Психологія педагогічної 

діяльності”. 

Основне завдання окреслених вище курсів полягає у сприянні професійному 

становленню й особистісному зростанню майбутніх фахівців, зокрема педагогів, 

формуванню в них професійної ідентичності, розвитку в студентської молоді професійно 

важливих якостей особистості. 

Відтак, одним зі шляхів поглиблення знань студентів про закономірності їх 

професійного становлення є залучення юнаків до теоретико-емпіричних досліджень, що 

розкривають сучасні тенденції професіоналізації особистості. 

У зв’язку з цим, звертаючись до змісту публікацій майбутніх фахівців, що є 

результатом проведення ними вищезазначених досліджень, варто відмітити, що теми, до 

яких звернулися молоді дослідники, відрізняються своєю актуальністю, оскільки 

розкривають теоретико-прикладні аспекти особистісно-професійного зростання майбутніх 

представників професійної спільноти в новітніх соціокультурних умовах. 

Переважна більшість робіт спрямована на дослідження особливостей розвитку 

професійно важливих якостей особистості майбутнього фахівця, на виявлення специфіки 

прояву його емоційно-вольової сфери, сфери характеру, на розкриття особливостей взаємодії 

студентської молоді з найближчим соціальним оточенням – академічною групою, на 

визначення психологічної готовності випускників вишу до здійснення ними професійної 

діяльності. 

На особливу увагу заслуговує те, що значна частина публікацій містить рекомендації 

щодо розв’язання заявлених проблем, які відображають нові, сучасні підходи як до 

організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, так і до формування 

гармонійно, всебічно розвиненої особистості фахівця-професіонала. 

Водночас цінністю даного науково-методичного збірника є презентація багатьма 

студентами-магістрами своїх результатів науково-дослідницької діяльності в друкованому 

вигляді, що для більшості юнаків є першим досвідом подібної роботи, який стимулює їх до 

наукового пошуку. 

Відтак, на нашу думку, збірник “Актуальні питання теорії та практики психолого-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців” стане в нагоді передусім тим студентам, які 

виявлять подібне бажання спробувати себе в ролі молодих дослідників проблеми 

професійного становлення особистості, а також фахівцям та найширшому загалу, які 

цікавляться сучасним станом розвитку психологічної науки. 
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СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА РИСА  

ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

Баранчук Анастасія Вікторівна  

магістрант V курсу історичного факультету,  

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

  

Анотація. У межах публікації розкрито сутність поняття стресостійкості та 

обґрунтовано її значення в професійній діяльності вчителя, висвітлено прояви, причини 

виникнення й способи подолання професійного стресу педагога, виявлено психологічні 

особливості розвитку стресостійкості в студентів-майбутніх представників педагогічної 

спільноти. 

Ключові слова: стресостійкість, професійний стрес, професійно важливі якості.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Сучасна соціокультурна ситуація в Україні пред’являє високі 

вимоги до всіх аспектів освітньої діяльності, зокрема до особистості педагога. Водночас 

учительська професія, виступаючи однією з найбільш інтелектуально та емоційно 

напружених видів професійної діяльності, несе в собі безліч факторів, які здатні призвести 

до деформації особистості педагога. Одним із таких факторів є професійний стрес вчителя, 

який негативно позначається на ефективності його педагогічної діяльності. Саме тому 

однією з професійно важливих якостей особистості представника педагогічної спільноти має 

бути його здатність чинити опір стресовим ситуаціям, або стресостійкість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтерес до вивчення стресостійкості 

набуває особливої значущості у зв’язку з усе зростаючим стресогенним характером 

педагогічної діяльності, зумовленим зміною соціальних стереотипів, соціальним 

замовленням щодо навчання й виховання молодого покоління з урахуванням нових стратегій 

розвитку суспільства, підвищеною конкуренцією. У зарубіжній психології, насамперед 

російській, вивченням такого феномена, як стресостійкість, займались Л.М. Аболін,          

Є.П. Ільїн, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, С.В Суботін, О.І. Щербаков та ін. На сьогоднішній 

день у вітчизняній психологічній науці налічується обмежена кількість робіт, присвячених 

дослідженню даної проблеми. Зокрема, вивченням стресостійкості як професійно важливої 

якості педагога займалися В.Ф. Калошин, В.М. Корольчук, В.М. Крайнюк й ін. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та виявленні психологічних особливостей розвитку стресостійкості як професійно 

значущої риси особистості майбутнього педагога. 
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Виклад основного матеріалу. Розкриваючи сутність центрального поняття нашого 

дослідження, варто зауважити, що під стресостійкістю розуміють сукупність особистісних 

якостей, які дозволяють людині переносити значні інтелектуальні, вольові й емоційні 

навантаження та перевантаження, зумовлені особливостями професійної діяльності без 

особливих шкідливих наслідків для цієї діяльності, оточуючих і свого здоров’я [3]. 

Стресостійкість педагога є однією з тих якостей, від якої залежить не лише успішність 

оволодіння професійною діяльністю, посилення продуктивності освітнього процесу, а й 

самореалізація педагога  як особистості. Провідна роль у системі протидії стресу у вчителів-

майстрів своєї справи належить адаптації, яка полягає в ефективному вирішенні 

педагогічних проблемних ситуацій і завдань. В цілому ж можна говорити про те, що 

стресостійкість педагога проявляється в умінні долати емоційне напруження, придушувати 

негативні прояви в поведінці, викликані стресовими ситуаціями, проявляти витримку і такт 

[2, c. 118-123]. 

Утім, як показують численні дослідження з диференціальної психофізіології, 

здатність чинити опір стресу залежить від чинників, що є однаково значущими для всіх 

педагогів незалежно від рівня їх професіоналізму – сили нервової системи та рівня 

тривожності. Адже не секрет, що більш стійкими до стресу є особи з сильною нервовою 

системою й низьким рівнем тривожності [6]. 

Є.П. Ільїн, працюючи над проблемою стресостійкості педагога, пов’язав появу стресу 

у вчителів з наступними факторами: 1) сприйняття та осмислення одночасних комунікацій 

різноманітного характеру, 2) специфіка поведінки й ставлення учнів, 3) постійна зміна 

ситуацій у процесі діяльності та спілкування, 4) взаємодія з різними соціальними групами 

(учнями, батьками) з приводу успішності й поведінки школярів [1. с. 293].  

Крім того, до інших причин розвитку професійного стресу педагога також можна 

віднести і наявність високої особистої відповідальності за якість навчально-виховного 

процесу, організаційні недоліки та активно мінливі вимоги різних освітніх реформ і 

нововведень, які вимагають від учителів постійного освоєння нових видів діяльності в 

максимально стислі терміни. 

Характеризуючи прояви професійного стресу педагогів, слід відмітити, що вони 

численні й різноманітні.  

Так, до основних із них належить фрустрація, яка виражається в постійному 

незадоволенні, розчаруванні та роздратуванні вчителя, котрі супроводжуються його 

невпевненістю в собі, емоційним напруженням, постійним занепокоєнням, заклопотаністю й 

нервозністю, що є ознакою професійної деформації педагога. Такий учитель із високою 

особистісною тривожністю володіє більш низькою самооцінкою та, захищаючи себе від 
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несприятливих умов довкілля, досить часто вдається до авторитарного стилю викладання, 

проявляючи при цьому власну озлобленість й агресію як фізично, так і вербально.  

Водночас серед проявів професійного стресу педагога виокремлюють загальне 

нездужання, депресію, хронічну втому, втрату сну, які можуть призвести до “емоційного 

вигоряння” особистості фахівця – особливого фізичного, емоційного та розумового 

виснаження вчителя. Вищеописані прояви не тільки погіршують загальний стан здоров’я 

педагога і його професіоналізм, а й значною мірою знижують ефективність педагогічної 

діяльності, виступаючи не найкращим прикладом для наслідування поведінки свого 

наставника дітьми [4]. 

Сьогодні існує досить багато способів подолання професійного стресу педагога, до 

яких належать соціальна підтримка, різноманітні тренінги, психотехнічні ігри та вправи 

тощо. Проте всі вони в-основному спрямовані на зняття наслідків стресу. Пріоритетом же 

має бути формування стресостійкості педагога, особливо майбутнього педагога під час його 

навчання у ВНЗ, яка забезпечить мінімізацію окреслених вище наслідків. При цьому, як 

зазначають науковці, основною психологічною умовою формування стресостійкості 

майбутнього вчителя повинен бути розвиток його позитивного ставлення до себе, до 

педагогічної діяльності та її учасників. Педагог, що володіє позитивною й адекватної 

самооцінкою, здатний впоратися з різними стресовими ситуаціями, пов’язаними з 

професійною діяльністю. У представників педагогічної спільноти, які позитивно сприймають 

себе, підвищується впевненість у власних силах, проявляється прагнення до активного 

саморозвитку та самореалізації, що підвищує ефективність їх професійної діяльності, в той 

час як учителі з низькою самооцінкою, зіткнувшись із різноманітними проблемами, 

сприймають навколишній світ через призму своїх переживань і тривог, вдаються до 

авторитарного стилю, що негативно позначається на ефективності їх педагогічної діяльності 

[5, c. 265-268]. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку стресостійкості 

як професійно значущої якості студентів-майбутніх педагогів. В опитуванні взяли участь 

магістри V курсу історичного факультету Житомирського державного університету імені 

Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження, отриманих за 

методикою Т.А. Немчина й Дж. Тейлора, що визначає схильність особистості до розвитку 

стресу, необхідно зазначити, що половина студентів (50%), які прагнуть опанувати 

педагогічним фахом, мають середній рівень схильності до розвитку стресу. Такі майбутні 

педагоги непогано виходять зі стресових ситуацій, які виникають у навчальному процесі 
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вишу. Натомість несподівані, серйозні проблеми можуть призвести до нервового зриву 

особистості цих юнаків, вибити їх з русла. Саме тому рівень схильності до стресу 

респондентів даної групи знижується зі збільшенням стресових ситуацій як у повсякденному 

житті в цілому, так і в педагогічній діяльності зокрема. 

35% опитаних притаманний низький рівень схильності до розвитку стресу. Це вказує 

на те, що студенти-майбутні вчителі здатні дуже добре протистояти зовнішнім і внутрішнім 

стресорам як у процесі своєї професійної підготовки в університеті, так і в майбутній 

педагогічній діяльності. Енергія та ресурси цих досліджуваних не витрачаються на боротьбу 

з негативними психологічними станами, що виникають в процесі стресу, а тому професійна 

діяльність є набагато ефективнішою й продуктивнішою. 

15% студентів мають високий рівень схильності до розвитку стресу. Це означає, що в 

процесі педагогічної діяльності таких учителів може вивести з себе навіть сама безневинна 

деталь. Через це професійна діяльність у такому негативному, перш за все емоційному, стані 

є неефективною, що призводить до негативних результатів, перевтоми та виснаження як 

педагога, так і його учнів.  

Дані, отримані за методикою Т.А. Немчина та Дж. Тейлора, підтверджені й 

результатами тесту на визначення стресостійкості особистості, які відображені на рис. 1.  

 

Рис. 1. Рівні стресостійкості майбутніх педагогів 

Отже, як видно з рис. 1, 53% майбутніх фахівців мають середній рівень 

стресостійкості. Це свідчить про те, що ці юнаки готові до виникнення стресових ситуацій у 

своїй роботі, але тільки не глобальних і не миттєвих. Дані студенти в міру частого 

повторення приблизно схожих за змістом напружених ситуацій звикають до них і починають 

реагувати на стреси спокійніше. 

32% респондентів мають високий рівень стресостійкості, що вказує на те, що стресом 

для них є тільки найважчі події, котрі переважно пов’язані з життєвими труднощами, які 

стосуються їх самих або близьких. Зі стресовими ситуаціями, що виникають під час 

підготовки до професійної діяльності, майбутні фахівці легко справляються, що позитивно 

32% 
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позначається на їх навчанні та вихованні у ВНЗ, а отже,  швидше за все, й визначатиме успіх 

їх професійної діяльності в подальшому. 

 Для 15% опитаних характерним є низький рівень стресостійкості. Це означає, що 

будь-яка несприятлива зовнішня подія або навіть натяк на її можливість для них – стрес. 

Систематичні стресові ситуації, які в майбутньому траплятимуться в процесі професійної 

діяльності цієї студентської молоді, можуть призвести до хронічної емоційної напруги, 

перевтоми, а тому важливою умовою підготовки майбутніх представників педагогічної 

спільноти окресленої групи до учительської роботи є завчасний розвиток у собі такої 

професійно важливої якості, як стресостійкості. 

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

переважна більшість студентів-магістрів відрізняється середнім рівнем стресостійкості, що 

свідчить про необхідність цілеспрямованого підвищення рівня розвитку цієї якості ще в 

стінах ВНЗ. Цьому сприяє на заняттях аналіз можливих проблемних ситуацій, які можуть 

виникнути в майбутній професійній діяльності педагога, обговорення шляхів виходу з них, 

залучення студентів до різноманітних виробничих практик, котрі виступають першим місцем 

перевірки набутих студентом знань, умінь, навичок, розвиток таких рис характеру 

студентської молоді, як стійкості, активності, співпереживання, витримки тощо, без яких 

неможливим є успішне виконання майбутніми фахівцями своїх професійних обов’язків, 

зокрема в складних ситуаціях педагогічної взаємодії. Належний рівень стресостійкості як 

однієї з провідних професійно важливих якостей майбутнього педагога дозволить йому 

зберегти фізичне та психічне здоров’я, запобігти “емоційному вигорянню”, що підвищить 

результативність і якість виконання роботи. Адже тільки щасливий педагог здатний 

виховати щасливого учня. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ  

В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Борисюк Тетяна Петрівна 

магістрант V курсу історичного факультету,  

Житомирський державний університет імені Івана Франка  

 

Анотація. У межах публікації розкрито психологічні особливості психічного 

розвитку та формування особистості підлітків, що виступають умовою формування їх 

Інтернет-залежності, висвітлено стадії, симптоми комп’ютерної адикції, розглянуто 

класифікацію Інтернет-користувачів, виявлено специфіку прояву Інтернет-залежності в учнів 

підліткового віку. 

Ключові слова: Інтернет-залежність, соціальні мережі, комп’ютеризація, адикція, 

підлітковий вік.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. У зв’язку зі зростаючою комп’ютеризацією українського 

суспільства досить актуальною стала проблема патологічного використання Інтернету. За 

всесвітньою статистикою, близько 50% населення зареєстровано в будь-якій соціальній 

мережі, а дехто навіть у декількох відразу. Переважна більшість користувачів Інтернету – 

молодь, яка активно звертається насамперед до послуг соціальних мереж, зокрема таких, як 

“Вконтакте”, “Однокласники”, “Мій світ” та ін. За результатами Інтернет-опитування серед 

підлітків, вони дійсно надзвичайно популярні, оскільки 96% молодих людей спілкуються в 

соціальних мережах. На думку вчених, кілька років тому цей показник становив усього 26%. 

Однак із появою в Інтернеті соціальних мереж він зріс у 4 рази, що свідчить про збільшення 

шансів виникнення в сучасних підлітків й юнаків залежності від комп’ютера [1, с. 25]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема глобальної комп’ютеризації 

сучасного суспільства та її надмірного використання знайшла своє широке представлення як 

у працях зарубіжних, так і вітчизняних науковців, котрі вивчають різні її аспекти. Так, 

досліджуються особливості психічних станів комп’ютерних користувачів (І.Г. Бєлавіна,            

Дж. Грохол, Т.Ю. Мітельов, Л.В. Подригало, І.В. Тютюнник й ін.), звертається увага на 

небезпеку надмірного користування мережею Інтернет (Ю.Д. Бабаєва, К.В. Боярова,          

М.Б. Мандель, Н.В. Чудова, K. Янг та ін.), наслідки зловживання комп’ютерною 

інформацією (Л.П. Гур’єва, Є.О. Мулик, О.В. Шинкаренко, О.В. Якушина й ін.), розгляд 
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інтернет-залежності як різновиду адиктивної поведінки особистості (Б.Л. Браун, М. Холл, 

М.А. Шоттон та ін.). Водночас чимало представників психологічної й педагогічної науки 

звертаються до генезису комп’ютерної залежності та розкриття вікових особливостей 

психічного й особистісного розвитку людей, перш за все підлітків, які найбільше підлягають 

її впливу (Л.П. Бутузова, Н.Д. Гребенюк, І.С. Кон, Н.Ю. Максимова, Є.І. Петрова та ін.). 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми й виявленні психологічних особливостей прояву інтернет-залежності в учнів 

середнього шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Феномен Інтернет-залежності став відомим із кінця 

ХХ ст. у розвинених країнах. Зокрема, в США вже в 1994 р К. Янг були проведені перші 

дослідження комп’ютерної залежності, що виявили поширення останньої передусім серед 

підлітків, вік яких є сприятливим для виникнення такої залежності.  

З одного боку, це зумовлено тим, що мозкові структури в даному віці ще перебувають 

у стадії дозрівання, а отже, більш чутливі до різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Так, 

дослідження науковців показали,  що в “покоління Next”, яке сидить у чатах і скайпах, 

атрофуються нейронні механізми, котрі відповідають за спілкування “віч-на-віч”, що сприяє 

появі різних технологічних залежностей [6, с. 137]. 

 З іншого боку, ймовірність формування Інтернет-залежності в підлітків зростає й у 

зв’язку з актуалізацією потреби в просторовій і територіальній автономії, недоторканності 

свого особистого простору, що зумовлено специфікою перехідного періоду. Відомо, що 

становлення особистості підлітка супроводжується процесами емансипації, які полягають у 

прагненні до звільнення від батьківського контролю. Це необхідна риса процесу 

дорослішання. Однак прагнення до автономії нерідко реалізується підлітками в девіантних 

формах. Саме в цьому віці зростає ризик формування різних адикцій (в тому числі й 

комп’ютерної), причому встановлено, що він помітно підвищується на тлі складних відносин 

підлітка з батьками [3, с. 59]. 

Водночас, розкриваючи особливості виникнення підліткової залежності від 

комп’ютера, варто підкреслити, що у віці 11-15 років на перший план виходить потреба в 

спілкуванні з однолітками, причому в сучасних школярів з’явилися та стрімко набирають 

популярності нові форми комунікації один із одним – через Інтернет, що є ще однією 

передумовою розвитку досліджуваного феномена. При цьому різні підліткові комплекси 

(наприклад, пов’язані з незадоволенням своєю зовнішністю), комунікативні проблеми, 

типологічні властивості й риси характеру також можуть стати причиною відходу від 

реальності до віртуального світу [5]. 
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Утім, на думку Н.Ю. Максимової, для сучасних підлітків захоплення різними 

комп’ютерними технологіями швидше норма, а не відхилення від неї. Діяльність в Інтернет-

просторі надає підлітку необмежені можливості для розширення кругозору, оволодіння 

новими технологіями, дозволяє знайти друзів зі схожими інтересами. Для підлітків зі 

схильністю до адикції Інтернет – це світ, в якому не потрібно вирішувати проблеми, нести 

відповідальність, дорослішати. Для них привабливість віртуального простору настільки 

велика, що вони прагнуть перебувати в ньому постійно [4, с. 125]. 

У свою чергу, Л.М. Юр’єва та Т.Ю. Больбот, працюючи над проблемою комп’ютерної 

залежності, виокремили 4 стадії її формування: 1) стадія, де відсутній ризик розвитку 

залежності, 2) стадія захопленості, 3) стадія ризику розвитку комп’ютерної  залежності,         

4) стадія наявності комп’ютерної залежності [2, с. 139]. 

Відповідно, з точки зору ризику розвитку залежності, всіх Інтернет-користувачів 

можна поділити на 4 категорії:  

1) люди, для яких діяльність за комп’ютером носить інструментальний характер, 

пов’язана з необхідністю вирішення конкретного завдання – знайти потрібну інформацію, 

написати лист, виконати навчальну або професійну роботу; 

2) люди, які отримують задоволення, відчувають позитивні емоції від роботи за 

комп’ютером, при цьому вона носить ситуаційний характер; 

3) люди, в яких з’являється потреба в діяльності за комп’ютером. Діяльність приймає 

систематичний характер. Якщо людина не має постійного доступу до комп’ютера, то вона 

робить активні дії для усунення перешкоджаючих обставин. Зростає ризик розвитку 

Інтернет-залежності (по суті, це є початковим етапом формування залежності); 

4) люди зі сформованою комп’ютерною залежністю, в яких потреба в діяльності за 

комп’ютером набирає величезної ваги в ієрархії потреб особистості. Відбуваються серйозні 

особистісні зміни, виражені ознаки дезадаптації [2]. 

Неконтрольоване використання Інтернету несе в собі загрозу фізичному та 

психічному здоров’ю людини, зокрема підлітка, симптомами якої, за словами М. Орзака, є 

неможливість зупинитися, постійне збільшення часу перебування за комп’ютером, 

виникнення при цьому почуттів роздратування, спустошеності, депресивного стану тощо    

[1, с. 26-27]. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей прояву Інтернет-

залежності в учнів підліткового віку. В опитуванні взяли участь учні 8-9 класів ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 м. Коростеня Житомирської обл. 
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У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження, отриманих на 

першому етапі нашої роботи за методикою “Шкала Інтернет-залежності” А.Є. Жичкіної, 

необхідно зазначити, що переважна більшість опитаних (57%) проявляють ознаки схильності 

до Інтернет-залежності. Такі школярі дуже багато часу проводять в Інтернеті, забуваючи при 

цьому про свої домашні справи та обов’язки. Як правило, їх спілкування з комп’ютером 

зводиться до пошуку розваг, насамперед ігор, використання яких займає досить багато 

вільного часу.  

39% респондентів не є схильними до Інтернет-залежності. Учні цієї групи, зазвичай, 

звертаються до комп’ютера здебільшого з метою підготовки до навчальних занять у школі, 

шукаючи необхідну інформацію, наприклад, для розробки презентацій, написання 

повідомлень тощо. 

У 4% досліджуваних яскраво виражена Інтернет-залежність, яка негативно 

позначається на психічному здоров’ї цих підлітків. Для них характерна слабка адаптація, 

низька емоційна стійкість, що проявляється в постійній зміні настрою, почуття страху й 

пригніченості, відчуття одноманітності та сірості життя через втрату Інтернету.  

Дані, отримані за допомогою окресленої вище методики, доповнені й результатами 

опитування за методикою “Сприйняття Інтернету” О.А. Щепіліної. Вдаючись до їх 

інтерпретації, необхідно наголосити, на нашу думку, перш за все на суттєвих особливостях 

звернення школярів до інформаційного простору. 

Так, як показало діагностування, 42% підлітків відрізняються середнім, 32% – 

низьким рівнями належності до Інтернет-субкультури. Натомість 36% опитаних 

притаманний її високий рівень, що характеризує даних учнів як Інтернет-залежних, які 

створюють власну субкультуру чи субспільноту, котра формується технологічними 

системами. Головним елементом такої спільноти є простір спілкування – мережа Інтернету. 

Водночас Інтернет як спосіб спілкування сприймають на високому рівні 56% 

респондентів, на середньому – 32% та на низькому рівні – 12%. При цьому школярі, які 

отримали високі показники, використовують Інтернет для спілкування передусім за 

допомогою чатів, листування електронною поштою (e-mail). За словами даної групи 

підлітків, їм легше спілкуватись у кіберпросторі, оскільки там вони, презентуючи себе дещо 

по-іншому, ніж у реальному світі, почуваються впевненішими, сміливішими, розкутішими. 

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

переважна більшість учнів середнього шкільного віку проявляє ознаки Інтернет-залежності, 

що зумовлено особливостями їх фізичного й психічного розвитку. Такі підлітки, в порівнянні 

з їх ровесниками, в яких відсутня яскраво виражена потреба у зверненні до комп’ютера, 

більш пасивні, мляві, інертні, не схильні до мобілізації зусиль, більш агресивні; самооцінка в 
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них нижче, ніж у школярів, які перебувають на стадії захопленості, вони більш залежні від 

нав’язаного стилю спілкування. А тому школа, сім’я, аби попередити формування такого 

негативного феномена, як Інтернет-залежність, повинні проводити серед учнів середніх 

класів роз’яснювальну роботу щодо комп’ютерної гігієни, створювати сприятливі умови для 

живої взаємодії та спілкування з оточуючими – однолітками, педагогами, батьками, де б 

сповна розкривався внутрішній світ підлітків і відбувалися самовираження, самореалізація 

особистості кожного з них. 
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Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння 

сутності, структури професійно важливих якостей педагога, розкрито їх роль у професійній 

діяльності майбутніх представників педагогічної спільноти, виявлено психологічні 

особливості усвідомлення студентами-майбутніми викладачами хімії, біології окреслених 
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 Пocтaнoвкa пpoблeми. Сучасна система вітчизняної ocвiти, зокрема вищої, 

opiєнтoвaнa нa євpoпeйcький пpocтip, щo пoтpeбyє не лише cyттєвoї пepeбyдoви її змicтy, але 

й удосконалення пiдгoтoвки у ВНЗ майбутніх фахівців. Новітнi yмoви пред’являють дo 

дiяльнocтi та ocoбиcтocтi виклaдaчa вce бiльш жopcткi, piзнoбiчнi вимoги, що спонукає 

пeдaгoгa змiнювaти cтpyктypy й змicт нaвчaльнoгo мaтepiaлy, фopми, мeтoди, прийоми його 

донесення до студентської аудиторії, poзpoбляти iнтeгpaцiйнi кypcи, iндивiдyaлiзyвaти 

ocвiтнi пpoгpaми, щo нeмoжливo бeз належного рівня poзвиткy його професійно важливих 

якостей. 

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджeнь i публiкaцiй. Проблемі визначення та фopмyвaння 

пpoфeciйних якocтeй мaйбyтньoгo педагога пpиcвячeнi теоретико-емпіричні дослідження 

широкого кола як зapyбiжних, так і вiтчизняних науковців, які передусім зробили акцент на 

розкритті психологічних особливостей пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, вивчeнні її 

cyтності, структурної організації (A.М. Бoгyш, I.A. Зязюн, В.А. Крутецький, Н.В. Кyзьмiнa, 

Д.Ф. Нiкoлeнкo, В.O. Cлacтьoнiн й ін.), дослідженні пcихoлoгiї ocoбиcтocтi педагога        

(Г.O. Бaлл, І.Д. Бех, В.В. Paдyл, P.I. Хмeлюк та ін.), оптимізації й iнтeнcифiкaцiї  його 

пiдгoтoвки у вищому навчальному закладі (В.I. Acтaхoвa, I.O. Зимняя, C.Ю. Нiкoлaєвa,     

В.Л. Cкaлкiн та ін.) тощо. В межах зазначених вище напрямків наукового дослідження 

висвітлено уявлення про професійно важливі якості й специфіку їх розвитку переважно у 

студентів-майбутніх учителів середніх загальноосвітніх закладів, а також працюючих 

педагогів. Натомість питaння щoдo вивчeння пpoфeciйнo вaжливих якocтeй мaйбyтніх 

виклaдaчів ВНЗ є недостатньо розкритим і потребує подальшого вивчення. 

 Мeтa cтaттi пoлягaє в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей усвідомлення студентами-майбутніми 

педагогами професійно важливих якостей. 

 Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлy. Як показує сьoгoдення, cyчacнe cycпiльcтвo пoтpeбyє 

нe вyзьких фахівців – нociїв oкpeмих виpoбничих фyнкцiй, a вceбiчнo poзвинeних coцiaльнo 

aктивних ocoбиcтocтeй, якi мaють фyндaмeнтaльнy нayкoвy ocвiтy, бaгaтy внyтpiшню 

кyльтypy. Нe дивлячиcь нa тe, щo для бyдь-якoгo представника професійної спільноти 

нeoбхiднi глибoкi знaння, належний рівень вихованості, для пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 

виклaдaчa ocoбливo вaжливi пpoфeciйнo знaчущi якocтi ocoбиcтocтi.  

 Розкриваючи зміст поняття “пpoфeciйнo вaжливi якocтi (ПВЯ) педагога”, варто 

відмітити, що в нayкoвiй лiтepaтypi icнyють piзнi дyмки щодо його тлумачення.  
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 Тaк, Л.I. Цiлинкo зaзнaчaє, щo загалом пiд пpoфeciйнo вaжливими якocтями зaзвичaй 

poзyмiють iндивiдyaльнi якocтi cyб’єктa дiяльнocтi, якi впливaють нa eфeктивнicть 

дiяльнocтi й ycпiшнicть oвoлoдiння нeю [5, c. 327]. 

 Poзглядaючи пeдaгoгa як cyб’єктa дiяльнocтi, нayкoвцi видiляють пpoфeciйнo-

пeдaгoгiчнi та особистісні якocтi, якi мoжyть бyти дyжe близькi дo здiбнocтeй. Так, 

представники пcихoлoгічної й педагогічної науки, oбґpyнтoвyючи пpoфecioгpaми, вдaютьcя 

дo визнaчeння пepeлiкy пeдaгoгiчних здiбнocтeй, щo являють coбoю cинтeз бaгaтьoх якocтeй 

poзyмy, пoчyттiв і вoлi ocoбиcтocтi [3].  

 Зoкpeмa, В.А. Кpyтeцький [2] вiдoкpeмлює дидaктичнi, aкaдeмiчнi, пepцeптивнi, 

мoвнi, opгaнiзaтopcькi, aвтopитapнi, кoмyнiкaтивнi здiбнocтi, a тaкoж пeдaгoгiчнy yявy та 

здiбнicть дo poзпoдiлy yвaги.  

 O.I. Щepбaкoв [6] дo нaйвaжливiших пeдaгoгiчних здiбнocтeй вiднocить дидaктичнi, 

кoнcтpyктивнi, пepцeптивнi, eкcпpecивнi, кoмyнiкaтивнi й opгaнiзaтopcькi здiбнocтi. 

 На думку С.О. Сисоєвої [4], до нaйвaжливiших pиc пeдaгoгiчнoї кpeaтивнocтi 

належать виcoкий piвeнь coцiaльнoї i мopaльнoї cвiдoмocтi, пoшyкoвo-пpoблeмний cтиль 

миcлeння, poзвинeнi iнтeлeктyaльнo-лoгiчнi здiбнocтi (вмiння aнaлiзyвaти, oбґpyнтoвyвaти, 

пoяcнювaти, видiляти гoлoвнe тoщo), пpoблeмнe бaчeння, твopчa фaнтaзiя, poзвинeна yява, 

cпeцифiчнi якocтi ocoбиcтocтi (cмiливicть, гoтoвнicть дo pизикy, цiлecпpямoвaнicть, 

дoпитливicть, caмocтiйнicть, нaпoлeгливicть, eнтyзiaзм), cпeцифiчнi вeдyчi мoтиви 

(нeoбхiднicть peaлiзyвaти cвoє “Я”, бaжaння бyти визнaним), твopчий iнтepec, зaхoплeнicть 

твopчим пpoцecoм, пpaгнeння дocягти нaйбiльшoї peзyльтaтивнocтi в кoнкpeтних yмoвaх 

пpaцi),  кoмyнiкaтивнi здiбнocтi,  здaтнicть дo caмoyпpaвлiння, виcoкий piвeнь зaгaльнoї та 

мopaльнoї  кyльтypи.  

 Cepeд чиcлeнних дocлiджeнь нa ocoбливy yвaгy зacлyгoвyє й пpaця I.O. Зимньoї 

“Пeдaгoгiчнa пcихoлoгiя”, якa cлyшнo зayвaжyє, щo пpoфeciйнi хapaктepиcтики пeдaгoгa як 

cyб’єктa пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi виявляютьcя в їх cyкyпнocтi, ocкiльки пeдaгoг як 

ocoбиcтicть, aктивний cyб’єкт пeдaгoгiчнoгo взaємoдiї – цe цiлicнa cклaднa cиcтeмa              

[1, c. 159]. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей усвідомлення 

майбутніми викладачами пpoфeciйнo вaжливих якocтeй пeдaгoгa. Опитуванням було 

охоплено студентів V курсу природничого факультету Житомирського державного 

університету імені Івана Франка.  

Так, як показали результати емпіричного дослідження, переважна більшість юнаків 

iдeaльним виклaдaчeм вважають нacaмпepeд гарного знaвця нaвчaльнoгo пpeдмeту та 
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вiдпoвiднoї гaлyзi нayки, який є чуйною, чecнoю, cпpaвeдливoю людиною, що відрізняється 

пeдaгoгiчним тaктoм (див. табл. 1).  

Тaблиця 1 

Особливості усвідомлення майбутніми педагогами  

пpoфeciйнo вaжливих якocтей виклaдaчa 

№ з/п Пpoфeciйнo вaжливi якocтi 

Кiлькicть 

дocлiджyвaних,  

y % 

1 Дoбpoзичливicть, чyйнicть, щиpicть 27 

2 Пoчyття гyмopy 20 

3 Кoмyнiкaбeльнicть 10 

4 Вoлoдiння мaтepiaлoм 24 

5 Cпpaвeдливicть 13 

6 Зoвнiшнiй вигляд 4 

7 Твopчicть 2 

Отже, як видно з табл. 1, 27% студентів цінують у викладачеві людяність, що 

проявляється в його чуйності, доброзичливості, щирості. Цi pиcи пeдaгoгa, на думку 

студентської молоді, зacнoвaнi нa його гумaнiзмi та любoвi дo своїх вихованців, cтвopeннi 

cпpиятливих умoв для пoзитивнoгo eмoцiйнoгo нacтpoю у стінах ВНЗ, умiннi вчacнo й 

нaлeжнoю мipoю нaдaвати нeoбхiдну психологічну дoпoмoгу. 

24% студентів вважають, що важливою професійно значущою якістю викладача є 

високий рівень володіння ним навчальним матеріалом. За словами досліджуваних, педагог 

мaє бути poзвинeнoю людинoю, якa opiєнтуєтьcя у виpi cучacнoї iнфopмaцiї. Уcпiшнo нaвчaє 

та вихoвує тoй наставник, який прекрасно знaє cвiй пpeдмeт. Кpiм тoгo, виклaдaч пoвинeн 

бути дoбpe обізнаним у cумiжних диcциплiнaх, щo cпpиятимe глибшoму poзкpиттю зв’язкiв 

мiж пpeдмeтaми, явищaми й пpoцecaми peaльнoгo cвiту, фopмувaнню вceбiчнo poзвинeнoгo 

фaхiвця.  

Не менш важливим у роботі педагога є його почуття гумору, зa дoпoмoгoю якoгo 

мoжнa влaднaти будь-який кoнфлiкт тa збepeгти гapнi вiднocини. 20% респондентів 

зауважують, що гумop мoжe виcтупaти як зaciб зняття пcихoлoгiчнoї нaпpуги, пcихoлoгiчнoї 

poзpядки, cтвopeння твopчoгo caмoпoчуття i, в кiнцeвoму pахунку, cпpиятимe eфeктивнocтi 

навчально-професійної дiяльнocтi.  

Справедливість – це та якість, котра, як відмічає 13% опитаних, пoвиннa бути 

пocтiйнoю у взaєминaх викладача зі cтудeнтaми. Пeдaгoг мoжe мaти влacнi cимпaтiї й 

aнтипaтiї, aлe вoни нe пoвиннi пoзнaчaтиcя нa якocтi йoгo poбoти зi cтудeнтською 

аудиторією, перш за все при оцінюванні знань кожної особистості. 

Досить важливою якістю в професійній діяльності викладача ВНЗ є його 

комунікабельність. За словами 10% досліджуваних, ця людина повинна вмiти нaлaгoджувaти 



19 

 

кoнтaкти, бути здaтною дo кoнcтpуктивнoгo cпiлкувaння з iншими людьми, передусім 

студентами. 

6% юнаків звернули увагу на таку ПВЯ педагога, як його зовнішній вигляд. Як 

відмічають майбутні представники педагогічної спільноти, викладач пoвинeн oдягaтиcя 

eлeгaнтнo, з уpaхувaнням вимoг мoди, нe дoвoдячи кoмпoнeнти зoвнiшньoгo вигляду дo 

кpaйнoщiв. Йoгo oдяг мaє бути зpучним для викoнaння нeoбхiдних пeдaгoгiчних oпepaцiй: 

пиcaти пo дoшцi, пpaцювaти з дeмoнcтpaцiйними мaтepiaлaми, нaхилятиcя, хoдити мiж 

pядaми пapт тoщo. Кoлip, фaктуpa, біжутерія тaкoж мaють пiдкpecлювaти пpocтoту, 

eлeгaнтнicть. Вce цe пoзитивнo впливaє нa eмoцiйний нacтpiй студентської молоді, 

диcциплiнує її, cпpияє фopмувaнню вiдчуття мipи, виробленню смаку. 

На жаль, на останньому місці в загальному рейтингу професійно значущих якостей 

викладача виявилась його творчість. Лише 2% опитаних гідно оцінили її роль у діяльності 

науково-педагогічного працівника вишу. На думку студентів, це зумовлено тим, щo сьогодні 

дo викладання навчальних дисциплін пред’являютьcя cувopi вимoги як із боку мiнicтepcтвa 

ocвiти, так із боку aдмiнicтpaцiї нaвчaльнoгo зaклaду, а тoму пeдaгoг, задовольняючи ці 

запити, досить часто нe мoжe в пoвнiй мipi пpoявити власну твopчу ініціативу, 

iндивiдуaльнicть, які виявляютьcя в нeпoвтopнoму, caмoбутньoму cпocoбi здiйcнeння 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, розкритті йoгo твopчoгo пoтeнцiaлу. 

Дані, отримані за допомогою вищезазначеного опитування, підтверджені й 

результатами ще одного опитування, в якому студентам бyлo зaпpoпoнoвaнo виoкpeмити 

пpoфeciйнo вaжливi якocтi, котрi нeoбхiднi для викoнaння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi y вищoмy 

нaвчaльнoмy зaклaдi, тa oцiнити їх зa дecятибaльнoю шкaлoю. Зa дoпoмoгoю eкcпepтних 

oцiнoк і cтaтиcтичнoї oбpoбки дaних бyлo виявлeнo наступні результати: 

Тaблиця 2 

Особливості усвідомлення студентами професійно важливих якостей 

викладача вищого навчального закладу 

№ 

з/п 
Пpoфeciйнo вaжливi якocтi Cepeднiй пoкaзник Paнг 

1 Eмoцiйнo-вoльoвi якocтi 5,15 4 

2 Iнтeлeктyaльнi якості 3,0 1 

3 Кoмyнiкaтивнi якості 5,69 6 

4 Миcлeння 4,0 3 

5 Мopaльнi якocтi 3,54 2 

6 Мoтивaцiйнi ocoбливocтi 7,0 8 

7 Пcихoфiзичнi влacтивocтi 7,31 9 

8 Poзвинeнa пaм’ять 6,23 7 

9 Poзвинeнa peфлeкciя 7,54 10 

10 Увaгa тa cпocтepeжливicть 5,54 5 



20 

 

З даних, нaвeдeних y тaбл. 2, видно, щo для майбутніх фахівців нaйвaжливiшими зa 

cтyпeнeм (paнгoм) знaчyщocтi є насамперед iнтeлeктyaльнi, мopaльнi якocтi, що свідчить про 

співпадання результатів обох опитувань. Різниця полягає лише в доповненні другого списку 

такими ПВЯ, як пcихoфiзичнi влacтивocтi, особливості розвитку пізнавальної (уваги, 

спостережливості, пам’яті), емoцiйнo-вoльoвої сфер, мoтивaцiйнi ocoбливocтi, poзвинeнa 

peфлeкciя, без яких, за словами студентів, неможлива успішна, ефективна діяльність 

представників педагогічної спільноти вищої школи. Цей факт є свідченням того, що вимoги 

дo викладача з боку студентів зростають, хoчa вони самі нe зaвжди вipнo, чітко тpaктyють 

cмиcлoвe знaчeння дeяких пepepaхoвyвaних ними хapaктepиcтик (нaпpиклaд, 

“cпpaвeдливicть” для юнаків чacтo oзнaчaє “пoблaжливicть”). 

Виcнoвки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

сучасна студентська молодь під час навчання у вищому навчальному закладі перш за все 

орієнтується на професійні (академічні, дидактичні) здібності викладача, не зволікаючи при 

цьому його особистісними якостями, які займають перші рангові місця в складній структурі 

професійно важливих якостей педагога.  

Знaння пpoфeciйнo знaчyщих якocтeй cyчacнoгo викладача, їх poлі в його дiяльнocтi 

cпpияє розвитку пpaгнeння кoжнoгo пeдaгoгa дo вдocкoнaлeння цих якocтeй, щo в кiнцeвoмy 

рахунку пpизвoдить дo якicних змiн у його нayкoвo-пeдaгoгiчній poбoті.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОКУС-КОНТРОЛЮ  

В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ 
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магістрант V курсу історичного факультету,  
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Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння 

сутності локус-контролю, розглянуто основні його види, проаналізовано вплив 

досліджуваного феномена на діяльність особистості, зокрема учбово-професійну 

студентської молоді, виявлено психологічні особливості розвитку локус-контролю в 

студентів-майбутніх представників педагогічної спільноти. 

Ключові слова: локус-контроль, інтернальний локус-контроль, екстернальний локус-

контроль.  

  

Пocтaнoвкa пpoблeми. Сучасна політична, соціально-економічна ситуація в Україні 

породжує в різних сферах життя низку проблем, розв’язати які під силу лише всебічно 

розвиненій особистості. Така особистість має бути здатною адекватно сприймати зміни в 

суспільстві, проявляти свідому активність. Вона повинна вміти ухвалювати рішення, нести 

за них відповідальність, уміти долати внутрішні й зовнішні бар’єри, що заважають 

досягненню мети, тобто в сучасної людини, насамперед молоді, мають бути сформовані 

якості особистості, які дозволяють їй бути успішною. 

 Не останню роль у вирішенні зазначених проблем відіграє таке фундаментальне 

особистісне утворення, як локус-контролю. Ставлення людини до своєї діяльності та умов 

праці, її екстернальність чи інтернальність мають значний вплив на успішність цієї 

діяльності й на ефективність її організації. 

Особливого значення сьогодні набуває дослідження локусу контролю в 

студентському віці, коли процес особистісного та професійного становлення молодої 

людини, отримання нею бажаної освіти, а згодом і роботи за фахом пов’язані зі значними, 

часто непередбачуваними труднощами, детермінованими зростаючими вимогами 

суспільства до майбутніх фахівців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У психолого-педагогічній науці звернення 

до висвітлення сутності, змісту й розкриття механізмів розвитку локус-контролю є досить 

поширеним, про що свідчать численні праці дослідників – К.О. Абульханової-Славської,     

А.Б. Збанацької, О.Г. Ксенофонтової, Д. Рісмена, Дж. Роттера та ін. Натомість, із-поміж 

широкого кола робіт варто відзначити науковий доробок І.П. Андрійчук, Т.В. Кириченко,       
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В.І. Юрченка й ін., присвячений вивченню особливостей розвитку локусу контролю в 

майбутніх представників учительської професії, без належного рівня якого неможливим є 

успішне виконання ними своїх професійних обов’язків. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей розвитку локус-контролю в студентів-

майбутніх педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Одним із психологічних феноменів, що відображає 

індивідуальні особливості мотивації досягнення й цілеспрямованої поведінки людини, є 

локус-контроль. Відтак, різні аспекти концепції локусу контролю відображені передусім у 

поведінкових теоріях, а саме: віра в долю або випадок як прояв неефективності суспільної 

системи (Ч. Веблен), віра в долю як захисний механізм, що дає можливість зберегти 

самоповагу в разі життєвих невдач (Р. Мертон) тощо. 

Натомість, класичний підхід до розуміння поняття “локус-контролю” пов’язаний із 

теорією соціального научіння Дж. Роттера. На його думку, інтернальність та екстернальність 

є достатньо стійкими властивостями особистості, сформованими в процесі її соціалізації. В 

першому випадку людина вважає, що події, які відбуваються, перш за все залежать від її 

компетентності, цілеспрямованості, здібностей і детермінуються власною активністю й 

зусиллями особистості. В другому випадку людина переконана, що її успіхи та невдачі 

визначаються, в першу чергу, дією зовнішніх обставин, везінням, випадковістю, вчинками 

інших людей. 

Погляди, співзвучні попереднім, висвітлені й у типології соціального характеру, 

запропонованій Д. Рісменом, який виділив тих, хто “скеровується зсередини”, і тих, хто 

“скеровується іншими”. Поведінка, яка “скеровується зсередини”, регулюється внутрішніми 

цілями та цінностями особистості, а та, що “скеровується іншими”, – зовнішніми цінностями 

оточуючих [3, c. 132-142]. 

У зв’язку з цим, зважаючи на наведені вище підходи, слід відмітити, що в загальному 

випадку екстернальний локус-контроль формує орієнтацію на стан, а інтернальний – 

орієнтацію на результат. Проявляючись таким чином як характеристика активності 

особистості, локус-контроль, на думку К.О. Абульханової-Славської, має дві складові –  

рівень ініціативи й рівень відповідальності, які визначають успішність та ефективність 

різних видів діяльності людини [1, c. 124-125]. 

Зокрема, А.Б. Збанацька, досліджуючи роль локус-контролю в учбово-професійній 

діяльності студентів, зауважила, що основою індивідуальних стилів цієї діяльності майбутніх 

фахівців із високою академічною успішністю виступають їх особистісні характеристики, 

серед яких одне з провідних місць належить інтернальності [2]. 
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За словами В.І Юрченка, рівень суб’єктивного контролю можна розглядати як один із 

можливих емпіричних проявів поведінкової складової Я-концепції особистості, зокрема 

студента, що регулює його відносини з навколишнім світом [5]. У випадку “посягання” 

поведінки або обставин життя на цінність і цілісність образу “Я” людини, що 

супроводжується підвищенням рівня її тривожності, особистість може вдатися до механізму 

психологічного захисту – раціоналізації, пояснюючи причини своїх невдач зовнішніми 

обставинами (екстернальний контроль) чи внутрішніми причинами (інтернальний контроль) 

[4, c. 195-196].  

Відтак, беручи до уваги окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку суб’єктивного 

локусу контролю в майбутніх представників педагогічної спільноти. В опитуванні взяли 

участь студенти ІІІ-ІV курсів, а також магістри V курсу історичного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження за методикою “Локус 

контролю” О.Г. Ксенофонтової, необхідно підкреслити, що переважна більшість бакалаврів 

(70%) відрізняється екстернальним і тільки 30% респондентів – інтернальним локусом 

контролю (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Особливості розвитку локус-контролю в студентів ІІІ-ІV курсів 

Рівень локус-контролю 
Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у % 

Інтернальний 6 30 

Екстернальний 14 70 

На наш погляд, перевага екстерналів над інтерналами є невипадковою, а характерною 

для сучасної студентської молоді. Адже зовнішній локус контролю, по суті, означає зняття 

суб’єктом відповідальності за все, що відбувається з ним, із самого себе, і вона 

перекладається на об’єктивне: на інших людей, випадок, обставини, долю тощо. Така позиція 

студентів ІІІ-ІV курсів є зручним для них психологічним захистом, який дозволяє юнакам 

виправдати власні лінощі, недостатність докладання зусиль у навчанні, відсутність 

організованості, цілеспрямованості, наполегливості в досягненні бажаного результату, 

невміння спілкуватись із оточуючими, кофліктність власної поведінки й т.п. 

Результати, протилежні за своїми кількісними показниками до попередніх, отримано 

під час проведення аналогічного дослідження серед магістрів V курсу історичного 

факультету (див. табл. 2). 
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Таблиця 2 

Психологічні особливості розвитку локус-контролю в студентів V курсу 

Рівень локус-контролю 
Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у % 

Інтернальний 12 60 

Екстернальний 8 40 

Як видно з табл. 2, у студентів-завтрашніх випускників університету переважає 

інтернальний локус контролю (60%), який є показником їх особистісної зрілості та 

відображає прагнення студентської молоді зазначеної групи перед важливими життєвими 

подіями (завершення навчання у виші, працевлаштування, створення сім’ї, її матеріальне 

забезпечення тощо) брати відповідальність за належну реалізацію своїх життєвих планів у 

власні руки. Такі студенти переконані, що сили, які впливають на долю людини, знаходяться 

всередині неї самої, а тому відповідальність за власне життя лежить на самій особистостіі, а 

не на зовнішньому оточенні. 

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

переважання в студентів різних курсів полярних видів локус-контролю є відображенням 

рівня їх особистісного розвитку. Поштовхом для генезису особистості студентства 

виступають зовніші умови, вимоги суспільства (найбільш значущі, глобальні з яких 

постають перш за все перед випускниками ВНЗ), які, переломлюючись через внутрішній світ 

кожного юнака, зокрема його погляди щодо відповідальності за власне життя, визначають 

функцію поведінкового самоконтролю особистості. Саме це пояснює домінування в 

студентів перших курсів екстернального, а в майбутніх фахівців старших курсів – 

інтернального локусу контролю, який виступає механізмом саморегуляції студентської 

молоді на різних етапах її професіоналізації у вищому навчальному закладі. 
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ СТУДЕНТІВ 

ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ СТАТІ В ПРОЦЕСІ ЇХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Гардзель Назарій Васильович 

магістрант V курсу історичного факультету,  

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 

Анотація. У межах публікації висвітлено сутність понять “стать”, “гендер”, розкрито 

змістовну відмінність даних дефініцій, виявлено гендерні особливості студентів чоловічої та 

жіночої статі в процесі їх навчально-професійної діяльності у вищому навчальному закладі, 

особливості ставлення до майбутньої професії. 

 Ключові слова: стать, гендер, гендерні відмінності.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Протягом багатьох років науковцями досліджуються 

питання, які стосуються психологічних відмінностей осіб чоловічої й жіночої статі. Проте з 

розвитком сучасного суспільства постає проблема в необхідності сучасних теоретичних і 

практичних пояснень гендерних психологічних особливостей чоловіків та жінок, зокрема 

серед студентської молоді. А тому одним із актуальних досліджень сьогодення є 

дослідження впливу особистісних відмінностей хлопців і дівчат у процесі навчання, а також 

подальшій професійній діяльності. 

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджeнь i публiкaцiй. У психолого-педагогічній науці звернення 

до розкриття гендерних особливостей представників сильної й слабкої статі є досить 

поширеним, про що свідчать численні праці дослідників – В.П. Агеєва, І.С. Кльоциної,         

О.М. Курдибахи, І.В. Ламаш, Д. Майєрса та ін., які зосередили свою увагу на розкритті 

гендерних відмінностей переважно в пізнавальній, мотиваційній сферах особистості. Натомість, 

із-поміж широкого кола робіт варто відзначити науковий доробок Н.М. Безносько,                   

С.О. Вільдгрубе, О.В. Зозулі, С.В. Маковєєвої, І.В. Нікітіної, М.Ю. Рогозіної й ін., 

присвячений проблемі дослідження гендерних особливостей студентів як фактору їх 

успішності в навчальній і майбутній професійній діяльності. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті гендерних відмінностей студентів чоловічої й жіночої статі в процесі 

їх навчально-професійної діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Взаємовідносини чоловіків і жінок у різних сферах 

їхньої життєдіяльності призвели до розмежування понять “стать” й “гендер”. 
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 Як  зазначає І.С. Кльоцина, стать – це поняття, яке “… об’єднує всю сукупність 

тілесних, фізіологічних характеристик, на основі яких людину можна вважати чоловіком або 

жінкою” [3, с. 13]. 

 На думку В.П. Агеєва, гендер – це “… система цінностей, норм і характеристик 

чоловічої та жіночої поведінки, стилю життя й способу мислення, ролей та відносин жінок і 

чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед 

визначається соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття” 

[1, с. 11]. За словами автора, поява гендерних досліджень як нового наукового напрямку 

розмежовує рівних громадян за соціально-економічною, віковою, етнічною та гендерною 

ознакою. 

 Гендерні дослідження – це дослідження, які відображають соціальне розуміння 

статевих відмінностей, пояснюють існування людського роду у вигляді значень і сенсу 

залежно від розподілу за ознакою статі в суспільстві [2]. 

 Становлення особистості відбувається за допомогою засвоєння моделі гендерної 

поведінки. Кожна людина створює ідеальну модель представника певної статі й 

співвідносить власну поведінку з цією моделлю [ 4, c. 170].  

Гендерна поведінка має своє представлення в різних видах діяльності людини: під час 

виконання нею сімейних обов’язків, у процесі спілкування з колегами по роботі. Водночас 

вираження гендерної поведінки присутнє й під час опанування особистістю суспільно-

значущим досвідом, тобто в процесі навчання, зокрема у ВНЗ.  

 Так, І.В. Нікітіна, досліджуючи гендерні особливості студентів як фактор їх 

успішності в навчальній і майбутній професійній діяльності, дійшла висновку, що юнаки-

студенти краще розв’язують нові інтелектуальні та сенсорні завдання, в той же час 

інтелектуальна й сенсорна активність дівчат більше піддається змінам при тренуванні та 

навчанні. Студентки краще сприймають вербальну (словесну) інформацію, швидше 

розшифровують емоції оточуючих. Вони більш точно сприймають явища дійсності, більш 

спостережливі. Юнаки краще запам’ятовують цифри, дівчата – слова. При виконанні завдань 

студентки орієнтуються на швидкість їх виконання, а студенти – на точність. Самооцінка 

дівчат більш залежна від ставлення та оцінки оточуючих, ніж самооцінка юнаків. Жіноча 

аудиторія тихіша за чоловічу [5, с. 49-50]. 

 Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття гендерних відмінностей студентів чоловічої й жіночої 

статі в процесі їх навчально-професійної діяльності. В опитуванні взяли участь магістри        

V курсу історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, серед яких 10 дівчат та 9 хлопців. 
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У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження за власноруч 

розробленою нами анкетою, необхідно зауважити, що, відповідаючи на перше її питання 

“Які психологічні особливості (якості, риси характеру) проявляються у представників 

студентства чоловічої й жіночої статі в процесі навчання?”, опитані представили досить 

широкий діапазон окреслених вище характеристик (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Гендерні відмінності студентів 

чоловічої та жіночої статі в процесі навчання 

№ з/п 
Ініціали 

студентів 

Якості особистості 

Чоловіча стать Жіноча стать 

1 М.С. 
стриманість, розсудливість, 

відсутність емоцій 
зосередженість, справедливість 

2 М.А. харизматичність, лінощі 
працелюбність, доброзичливість, 

старанність 

3 Г.О. цілеспрямованість, лінощі відповідальність, емпатійність 

4 С.А. пасивність, відповідальність акуратність, сумлінність 

5 Н.В. 

лінощі, наполегливість, 

роздратованість, 

неврівноваженість 

врівноваженість, старанність, 

стратегічність, хитрість 

6 Г.О. 
витримка, альтруїзм, 

врівноваженість, смирення 

доброта, доброзичливість, 

порядність, оптимізм, завзятість 

7 Я.В. цілеспрямованість старанність, відповідальність 

8 Г.Н. 
лінощі, наполегливість, 

кмітливість 

старанність, відповідальність, 

наполегливість 

9 Б.Д. справедливість Комунікабальність 

10 У.Н. 

наполегливість, 
ініціативність,  

цілеспрямованість 

організованість, 

відповідальність, працелюбність 

11 Ц.К. кмітливість, безвідповідальність 

організованість, 

відповідальність,  

працелюбність 

12 Г.Г. цілеспрямованість швидка концентрація уваги 

13 З.К. 
наполегливість, винахідливість, 

лінощі 

хитрість, зазубрювання 

матеріалу, лінощі 

14 К.С. лінощі, поверхневість старанність, часом несерйозність 

15 К.А. 
наполегливість,  

винахідливість, лінощі 
розсудливість, відповідальність 

16 Н.Н. 
хитрість, непосидючість, 

роздратованість,  

посидючість, роздратованість, 

хитрість, розчарування, радість 

17 Я.Я. лінощі, безвідповідальність 
толерантність, відповідальність, 

зосередженість, нервовість 

18 Г.Я. 
серйозність, врівноваженість, 

запальність 

гуманність уважність чуттєвість, 

істеричність 

19 К.К. цілеспрямованість 
відповідальність, стресовість 

працелюбність 

 Отже, як видно з табл. 1, найбільш характерними психічними якостями для чоловічої 

статі в процесі навчання студентами було визначено наполегливість (16%), 

цілеспрямованість (12%), відповідальність (10%), лінощі (17%). Подібний перелік якостей 
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став підґрунтям для створення образу студента-юнака як зваженої, стійкої, наполегливої, 

відповідальної особистості з елементами лінощів й несерйозного ставлення до навчального 

процесу у виші. 

 Найбільш притаманними психічними якостями для осіб жіночої статі стали 

відповідальність (22%), старанність (21%), працелюбність (15%). Це пояснюється тим, що 

переважна більшість студенток-дівчат більш завзято, ніж хлопці, ставиться до навчання, 

намагається завжди розпочату справу довести до кінця. Проте поряд із окресленими вище 

якостями було названо й такі особливості юнок, як їх роздратованість, нервовість, 

стресовість, що вказує на більшу, в порівнянні з хлопцями, залежність настрою дівчат від 

змінюваних умов навколишнього середовища, їх бурхливішу емоційну реакцію на все, що 

відбувається навколо.  

Відповідаючи на друге питання анкети “Які психологічні особливості проявляються в 

чоловіків-представників педагогічної спільноти та жінок-педагогів у процесі їх професійної 

діяльності?”, студенти представили результати, відображені в табл. 2. 

Як свідчать дані табл. 2, педагоги чоловічої статі в процесі здійснення ними своєї 

професійної діяльності здебільшого керуються такими особистісними якостями, як 

відповідальністю (21%), пунктуальністю (17%), об’єктивністю (15%), справедливістю (13%), 

демократичністю (10%). На думку студентської молоді, вони є рішучими особистостями, які, 

незважаючи на перешкоди, докладають багато зусиль для досягнення власного успіху. 

Чоловіки-вчителі частіше, ніж жінки, звертаються до почуття гумору, яке відіграє досить 

важливе значення в комунікативній взаємодії з учнями. Однак слід зазначити, що поряд із 

рішучістю й стриманістю прослідковується в деякій мірі їх безвідповідальність, 

легковажність, що негативно позначається на успішності та ефективності їх професійнї 

діяльності. 

 Водночас, за результатами опитування, жінкам-педагогам притаманні такі якості, як  

доброта, чуйність, ніжність (26%), відповідальність (21%), справедливість (11%), що 

пояснюється їх природною м’ягкістю характеру, любов’ю до дітей, турботою, 

гіпертрофованим відповідальним ставленням до виконання професійних обов’язків, 

бажанням творчо підійти до навчального процесу, зацікавити учнів й гідно їх оцінити. 
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Таблиця 2 

Гендерні відмінності педагогів 

чоловічої та жіночої статі в процесі професійної діяльності 

№ з/п Ініціали студентів  
Якості особистості 

Чоловіча стать Жіноча стать 

1 М.С. 
впевненість, 

структурованість дій 
Педантичність 

2 М.А. 
демократичність, 

дисциплінованість 

авторитарність, 

старанність 

3 Г.О. стриманність, стійкість 
креативність 

відповідальність 

4 С.А. 
скрупульозність, 

егоцентризм 

сором’язливість, 

працьовитість 

5 Н.В. 
врівноваженість, 

стараність наполегливість 

творчість, чутливість 

старанність 

 

6 
Г.О. 

доброта, доброзичливість 

порядність, оптимізм, 

завзятість 

працьовитість, витримка, 

емпатійність 

7 Я.В. 
поміркованість, 

пунктуальність 

старанність, 

відповідальність 

8 Г.Н. 
демократичність, 

дисциплінованість 

старанність, доброта, 

турбота 

9 Б.Д. справедливість комунікабаленість 

10 У.Н. 

об’єктивність, 

самостійність, 

розсудливість 

справедливість, 

вимогливість  

11 Ц.К. 
впевненість, 

пунктуальність 

комунікативність, 

старанність 

12 Г.Г. ерудованість. емоційна витривалість 

13 З.К. 
прямолінійність, 

стараність 

творчий підхід, 

винахідливість 

14 К.С. 
справедливість, 

об’єктивність 
чутливість, емоційність 

15 К.А. 
лінощі, 

безвідповідальність,  

витривалість, відданість 

справі, стресостійкість,  

 

16 
Н.Н. 

хитрість, непосидючість, 

роздратованість 

посидючість, 

роздратованість, 

хитрість, розчарування 

17 Я.Я. 

лояльність, м’ягкість 

характеру, 

демократичність 

справедливість, 

відповідальність, 

об’єктивність 

18 Г.Я. 

точність, пунктуальність, 

товариськість,почуття 

гумору 

хазяйновитість, 

ніжність,доброта, 

стриманість 

19 К.К. 
вимогливість, 

пунктуальність 

доброта, чуйність, 

відповідальність 

 Висновки. Таким чином, зважаючи на результати проведеного нами дослідження, 

варто відмітити, що студенти-майбутні педагоги відрізняються належним рівнем розвитку 
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уявлень про гендерну поведінку особистості, зокрема в умовах її професійної діяльності. 

Керуючись даними уявленнями як еталоном, зразком, юнаки та юнки відповідним чином 

проявляють свої статеві відмінності в процесі здійснення ними навчальної діяльності у ВНЗ. 

Зокрема, студенти-хлопці, на відміну від студенток-дівчат, є більш зваженими, 

прагматичнішими. Дівчата ж підходять до навчання більш відповідально, старанно, 

проявляючи вираженішу емоційність, емпатійність до всього, що з ним пов’язано. Утім, 

незважаючи на окреслені вище розбіжності у ставленні до навчально-професійної діяльності, 

спільним для представників студентсва обох статей є їх винахідливість, справедливість, 

терплячість, доброзичливість і т.п., які займають не останнє місце в професіограмі сучасного 

педагога.      
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Анотація. У межах публікації проаналізовано психологічні особливості підліткового 

віку, розкрито причини конфліктної взаємодії учнів середніх класів, висвітлено основні 

форми її прояву, виявлено психологічні особливості кофліктної взаємодії однолітків у 

підлітковому віці. 
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Ключові слова: конфлікт, конфліктна взаємодія, підлітковий вік. 

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Особливим, переломним етапом у житті кожної людини є 

підлітковий вік. Це період серйозної кризи, що зачіпає і фізичне, і психічне здоров’я дитини. 

Для цього складного етапу показові негативні прояви особистості, зокрема дисгармонійність, 

протестуючий характер поведінки по відношенню до дорослих, агресивність, жорстокість, 

підвищена тривожність тощо. В підлітковому віці через складність і суперечність 

особливостей зростаючих людей, внутрішніх і зовнішніх умов їх розвитку можуть виникати 

ситуації, які порушують нормальний хід особистісного становлення, створюючи об’єктивні 

передумови для виникнення та проявів конфліктності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що проблема конфліктів, 

конфліктної взаємодії є предметом активного вивчення не одного десятиріччя, про що 

свідчить широкий діапазон праць як зарубіжних (А. Адлера, Е. Берна, К. Левіна,                  

Дж. Морено, К. Томаса, Р. Фішера, З. Фрейда, К. Хорні й ін.), так і вітчизняних                 

(А.Я. Анцупова, Н.В. Грішиної, В.Г. Зазикіна, О.І. Зотової, О.Г. Ковальова, В.С. Мерліна, 

А.В. Філіпова, А.І. Шипілова та ін.) науковців. Завдяки численним теоретико-емпіричним 

розвідкам дослідників психологія конфлікту виокремилась у відносно самостійний напрям 

психологічної науки, який сьогодні охоплює різні сфери суспільного життя, зокрема систему 

освіти, де конфліктна взаємодія є досить поширеним явищем між різними учасниками 

педагогічного процесу, насамперед учнями-підлітками, непорозуміння між якими досить 

часто зумовлені труднощами перехідного періоду (Г.С. Абрамова, Г.М. Андрєєва,               

Д.І. Фельдштейн й ін.). 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми, виявленні психологічних особливостей кофліктної поведінки в підлітковому віці. 

Виклад основного матеріалу. Підлітковий вік має важливе значення в розвитку та 

становленні людини. В цей час у структурі особистості відбуваються суттєві зміни, 

спричинені перебудовою раніше сформованих структур і виникненням нових утворень, 

закладаються основи свідомої поведінки, вимальовується загальна спрямованість у 

формуванні моральних уявлень й установок, значно розширюється обсяг діяльності  дитини. 

І все це відбувається на фоні протиріч фізичного, фізіологічного та психічного розвитку 

підлітка, на фоні його власного внутрішнього становлення. Звідси вік від 11 до 15 років 

характеризується фахівцями як перехідний, складний, важкий, критичний [2, c. 89-90].  

Поява психічних новоутворень переплітається зі складнощами переходу з дитинства в 

доросле життя. Це період одночасного самоствердження серед однолітків і протесту, бунту 

проти старших [7, c. 94].   
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Роздратованість, агресивність в особистісних характеристиках підлітків формується в-

основному як форма бунтарства проти нерозуміння дорослих, через незадоволення своїм 

становищем у суспільстві, що має прояв у відповідній поведінці особистості [6, c. 38]. 

Підліток прагне зайняти нову соціальну позицію, яка відображає його потреби й можливості. 

При цьому соціальне визнання, схвалення, прийняття у світі дорослих та ровесників стають 

для нього життєво необхідними [1, c. 71]. В разі незадоволення окреслених вище потреб 

підлітка в нього виникає недорозвиненість моральних уявлень, формується споживна 

орієнтація, емоційна грубість, агресивний спосіб самоствердження, що проявляються в 

підвищеній роздратованості особистості [3, c. 56].  

З огляду на вищевказане, варто відмітити, що підлітковий вік характеризується 

неабиякою збудливістю, нестійкістю, нестабільністю емоцій і поведінки, низьким рівнем 

самоконтролю, що призводить до підвищення показників конфліктності учнів середньої 

школи [5, c. 34]. 

Підлітковий вік вважається найконфліктнішим серед усіх вікових періодів. При цьому 

перерахувати всі причини виникнення конфліктів у підлітків неможливо. Та загалом 

конфліктна взаємодія спричиняється такими групами причин, що зумовлені культурними, 

етнічними відмінностями людей, психологічними особливостями підліткових 

взаємовідносин, тобто їх симпатіями й антипатіями, діями лідера, поганою міжособистісною 

комунікацією, внутрішньою своєрідністю членів групи, наприклад, їх невмінням 

контролювати свій емоційний стан, безтактністю тощо. Водночас підлітку, що переживає 

одну з найгостріших вікових криз, властивий конфлікт, викликаний суперечками з самим 

собою, самопізнанням, самоствердженням і спробами самореалізації [4, c. 52]. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей прояву конфліктної 

взаємодії серед підлітків-ровесників. В опитуванні взяли участь учні 8 класу ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 м. Корця Рівненської обл. 

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження, отриманих за 

методикою діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса, 

необхідно зазначити, що переважна більшість досліджуваних (61%) відрізняється стратегією 

пристосування – принесення в жертву власних інтересів заради інших (див. табл. 1). 

13% школярів обрали уникнення, для якого притаманними є як відсутність тенденції 

до досягнення власних цілей, так і відсутність прагнення до кооперації. 

Така ж кількість підлітків (13%) характеризується готовністю до співпраці, в основі 

якої лежить спільне вирішення проблеми, котре повністю задовольняє інтереси протилежних 

сторін. 



33 

 

Близько 13% учнів можуть піти на компроміс як угоду між учасниками конфлікту, 

досягнуту шляхом взаємних поступок. 

Таблиця 1 

Особливості поведінки підлітків у конфліктній ситуації 

№ 

з/п 

Типи поведінки в конфліктній 

ситуації 

Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у % 

1 Пристосування 11 61 

2 Конкуренція 0 0 

3 Уникнення  3 13 

4 Співробітництво 3 13 

5 Компроміс 3 13 

Дані, отримані за методикою К. Томаса, підтверджені й результатами опитування за 

методикою діагностики рівня конфліктності В.І. Андрєєва, які відображені в табл. 2.  

Таблиця 2 

Рівні розвитку конфліктності учнів підліткового віку 

Рівень 
Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у % 

Дуже високий 0 0 

Високий 5 25 

Середній  10 50 

Низький 5 25 

Дуже низький  0 0 

Отже, як видно з табл. 2, у половини опитаних (50%) спостерігається середній рівень 

конфліктності, за якого конфліктна поведінка перш за все є наслідком невихованості та 

педагогічної занедбаності особистості, впливу соціального оточення й референтних груп, 

незнання правил поведінки та конструктивної міжособистісної взаємодії. 

Висновки. Таким чином, як показали результати дослідження, переважаючою 

стратегією поведінки підлітків у конфліктній ситації з ровесниками є пристосування – спосіб 

взаємодії школярів, при якому вони готові поступитися власними інтересами перед іншими, 

аби уникнути протистояння. З одного боку, це дозволяє учням зберігати, підтримувати гарні, 

дружні стосунки з однолітками, але з іншого – у випадку серйозного конфлікту, коли не 

розв’язуються головні суперечливі питання, конфлікт залишається невирішеним, 

“замороженим”. Досліджуваним даного типу поведінки притаманний переважно середній 

рівень конфліктності, який характеризує їх у більшості життєвих ситуацій як “безхребетних” 

особистостей, що не мають своєї думки в процесі непорозуміння, відрізняються бажанням 

усім догодити, нікого не образити, аби не було сутичок і розбрату; вони непогано піддаються 

впливу лідерів неформальних груп, які ними досить часто маніпулюють. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

В СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

Григорусь Олександра Сергіївна 

магістрант V курсу природничого факультету,  

Житомирський державний університет імені Івана Франка  

 

Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння 

сутності, видів, показників професійної ідентичності особистості, розкрито основні етапи її 

становлення, проаналізовано значення даного утворення в професійній діяльності майбутніх 

представників педагогічної спільноти, виявлено психологічні особливості розвитку 

професійної ідентичності в студентів-майбутніх педагогів. 

Ключові слова: ідентифікація, ідентичність, професійна ідентичність, професіоналізм.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Сучасне суспільство пред’являє до людини низку вимог, що 

спонукають її до розвитку високого рівня готовності в житті. Відомо, що основна частина 

буття більшості людства належить його професії, котра формує коло інтересів і друзів, 

визначає основні сфери діяльності та взаємодії особистості з оточуючими. Пошук власного 

місця в суспільстві, складовою якого є професійне середовище, є одним із важливих завдань 
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кожного з нас, оскільки самовизначення й професійна ідентичність людини сприяють її 

пристосуванню, виживанню в соціумі, прояву внутрішнього потенціалу, саморозвитку.  

Однією з актуальних проблем сьогодення є визначення себе як професіонала та 

майстра своєї справи серед майбутніх педагогів, яким належить винятково відповідальна 

роль у становленні підростаючого покоління. Адже залежно від того, наскільки 

сформованим буде їх рівень професійної ідентичності, залежатиме розвиток професійної 

самосвідомості майбутніх представників педагогічної спільноти, яка виступає умовою, 

детермінантою, чинником, засобом, показником становлення їх особистості як фахівця, 

професіонала. 

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджeнь i публiкaцiй вказує на наявність різних підходів до 

визначення поняття “ідентичність”, виокремлення його видів (особистісної, соціальної, 

національної, етнічної, гендерної, професійної), що дало змогу розширити й поглибити 

психологічні знання про сутність дефініцій Я-концепції, Я-образу, самосвідомості та 

професійної самосвідомості і знайшло своє висвітлення як у працях зарубіжних (Е. Еріксон, 

Ч. Кулі, Дж. Марсія, А. Маслоу, Дж. Мід, Р. Фішер, З. Фрейд й ін.), так і вітчизняних        

(Н.В. Антонова, Т.С. Березіна, П.І. Гнатенко, О.В. Кочкурова, Л.М. Мітіна, Т.В. Міщенко, 

С.Л. Рубінштейн, Л.Б. Шнейдер та ін.) науковців. Більшість із них розглядає ідентичність як 

психологічний феномен, що супроводжується виокремленням і пізнанням власного “Я”, 

визначенням себе й своєї значущості в суспільстві, формуванням майбутнього професіонала, 

в тому числі й педагога, який прагне до розвитку оточення та власного особистісно-

професійного самовдосконалення. 

Мeтa cтaттi пoлягaє в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми й розкритті психологічних особливостей розвитку професійної ідентичності 

студентів-майбутніх педагогів. 

Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлy. Раніше під час визначення професійної відповідності 

суб’єкта діяльності займаній посаді більшою мірою спиралися на такі параметри його 

особистості, як стаж, освіта та практичні навички. Нині ж надають перевагу більш надійним 

психологічним параметрам фахівця –  його цілям і цінностям, мотивації співробітника, 

готовності до професійного зростання й саморозвитку, тобто професійній ідентичності [1]. 

Питання професійної, зокрема педагогічної, ідентичності варто розглядати з її   

основи – співвідношення понять “ідентифікація”, “ідентичність” i “професіоналізм”. 

Ідентифікація – неусвідомлене уподібнення себе зі значущим іншим як зразком на 

основі емоційного зв’язку з ним. Ідентифікація тісно пов’язана з моделюванням: шляхом 

ідентифікації починають формуватися статева ідентичність, ціннісні орієнтації, більшість 

особистісних рис, поведінкові стереотипи. У студентському віці відбувається ідентифікація 
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індивіда з авторитетною (референтною) групою, ідентифікація себе як суб’єкта майбутньої 

професійної діяльності [2]. 

Термін “ідентичність” був введений американським соціологом і психоаналітиком     

Е. Еріксоном, який відокремлював поняття “ідентифікація” та “ідентичність” й розглядав 

останій феномен як результат ідентифікації, самовизначення, самопізнання та внутрішньої 

ідентифікації себе як особистості [4]. 

Погляди, співзвучні попереднім, висвітлені й у працях американського психолога       

А. Ватермана [5], котрий розробив власну теорію ідентичності, відповідно до якої 

досліджуване утворення інтерпретується як наявність у людини чіткого самовизначення, 

вибору, цілей, цінностей і переконань, яких вона дотримується в житті. Найвагомішими для 

формування ідентичності особистості є чотири сфери: вибір професії, прийняття та 

переоцінка моральних цінностей, релігійних переконань, формування політичних поглядів і 

прийняття соціальних ролей. 

Дж. Марсія, вивчаючи питання розвитку ідентичності, виділив чотири етапи, що 

виміряються ступенем релігійного, політичного чи професійного самовизначення молодої 

людини [5]: 

1. нечітка, розмита ідентичність: професія ще не обрана; характеризується кризою 

ідентичності; 

2. дострокова, або передчасна ідентичність: людина реалізує себе не самостійно, а на 

основі чужих думок, наслідуючи досвід оточуючих; 

3. мораторій ідентичності: індивід аналізує можливі варіанти розвитку й обирає той 

єдиний, який може вважати своїм; 

4. досягнута (зріла) ідентичність: можлива після завершення кризи та переходу 

індивіда від пошуку себе до практичної самореалізації. 

У свою чергу, Г. Мюнстерберг [4], розкриваючи сутність ідентичності, зокрема 

професійної, відмітив, що віднесення себе як представника до певної професії значною 

мірою залежить від потреб, інтересів людини, процесу професійного самовизначення й знань 

про професію та власні можливості. За словами вченого, на будь-якому робочому місці 

повинна знаходитися найбільш придатна для цього людина, хоча не кожен здатен адекватно 

оцінити свої здібності й зробити правильний професійний вибір. Основою власної 

професійної ідентичності мають бути здібності людини, а не знання, здобуті нею з певних 

дисциплін, і важливим є їх своєчасна діагностика та розвиток. 

Водночас, звертаючись до праць вітчизняних науковців, присвячених проблемі 

професійної ідентичності, необхідно підкреслити, що найбільш ґрунтовними в цьому плані є 

дослідження Л.Б. Шнейдер [3]. На її думку, професійна ідентичність є багатовимірним 
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інтегративним феноменом, що забезпечує людині цілісність, тотожність і визначеність у 

професійній діяльності. Становлення професійної ідентичності здійснюється в процесі 

навчання й оволодіння обраним фахом; при цьому значну роль відіграють етапи формування 

професійної ідентичності, що полягають у виокремленні з загального образу професії 

власного ”Я”, перенесенні його на Я-професійне з подальшим ототожненням себе з 

представником обраної професійної спільноти та позитивним ставленням до себе як до 

суб’єкта певної діяльності й відчуттям упевненості в правильності власного вибору. 

Утім, розкриваючи генезис становлення професійної ідентичності, Л.Б. Шнейдер 

зазначила, що питання особистісно-професійного самовизначення особливо гостро постає в 

старшокласників, які визначаються зі своїм майбутнім. Кожен із них, усвідомлюючи себе 

членом суспільства, намагається обрати професію, котра визначить вектор подальшого 

життєвого шляху.  

З такою ж гостротою проблема ідентичності постає й серед студентів вищих 

навчальних закладів, які вже обрали специфіку своєї майбутньої діяльності та впевнено 

оволодівають нею. Однак значна частина юнацтва, особливо на перших етапах навчання у 

ВНЗ, не володіє повноцінною й глибокою інформацією щодо обраної професії. Маючи 

загальні уявлення, вчорашні випускники шкіл досить часто розчаровуються та під тиском 

життєвих обставин, оволодіваючи певним фахом, надалі не можуть себе реалізувати в якості 

професіонала. Більшість таких студентів або все життя “ненавидить свою роботу”, або ж 

працює в іншій сфері. Саме тому в майбутньому результатом чіткої сформованої 

професійної ідентичності особистості виступає рівень її професіоналізму, що проявляється в 

розвитку професійних якостей, усвідомленні своїх недоліків у професійному становленні й 

активній діяльності для їх усунення, високій професійній самооцінці, переживанні 

задоволення від професійної діяльності, відчутті власної компетентності. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку професійної 

ідентичності в студентів-майбутніх педагогів. В опитуванні взяли участь магістри V курсу 

природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження за методикою 

“Опитувальник професійної ідентичності” О.В. Радзімовської, необхідно зауважити, що 56% 

респондентів відрізняється середнім рівнем розвитку професійної ідентичності, проявом 

якого є часткове усвідомлення майбутніми фахівцями своєї приналежності до професії.  

44% юнаків характеризуються високим рівнем професійної ідентичності, повністю 

ототожнюючи себе з обраною (переважно самостійно) професією.  
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Цікавим при проведенні дослідження виявився факт відсутності в усіх опитаних 

неусвідомленої професійної приналежності. На наш погляд, це пов’язано з тим, що студенти-

п’ятикурсники, свідомо, цілеспрямовано вступивши в магістратуру й навчаючись на 

останніх курсах в університеті, остаточно визначились зі своїм професійним майбутнім і 

впевнені в незмінності свого вибору. 

Водночас, розкриваючи специфіку розвитку компонентів професійної ідентичності, 

варто відмітити, що у 80% досліджуваних переважає емоційно-вольовий компонент 

професійної ідентичності, що вказує на високий рівень сформованості уявлень про себе як 

представника обраної професії та наявність позитивних емоцій у процесі роботи за обраним 

фахом. 

70% студентів характеризуються високим рівнем розвитку когнітивно-рефлексивного 

компоненту професійної ідентичності, що свідчить про сформований професійний образ, 

відповідність інтересів і прагнень обраній професії. 

У 60% респондентів досить чітко виокремлюється мотиваційно-ціннісний компонент, 

який розкриває значущість, важливість для студентської молоді обраної професії, 

відповідність їй свого внутрішнього потенціалу –  власних професійних знань, умінь і 

навичок. 

50% опитаних мають низький рівень альтернативної професійної ідентичності, 

виявляючи інтерес до інших професій.  

Дані, отримані за методикою О.В. Радзімовської, підтверджені й результатами 

опитування за методикою визначення рівня професійної ідентичності Л.Б. Шнейдер (див. 

табл. 1). 

Таблиця 1 

Психологічні особливості розвитку професійної ідентичності  

в студентів-майбутніх учителів хімії та біології 

Рівень професійної 

ідентичності 

Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у % 

Псевдопозитивна 7 44 

Досягнута позитивна 5 31 

Мораторій 3 19 

Передчасна 1 6 

Отже, як видно з табл. 1, переважна більшість досліджуваних – 44%  відрізняється 

псевдопозитивною ідентичністю, якій властиве або повноцінне віднесення себе до професії 

при позитивному оцінюванні власних якостей, або ж заперечення своєї унікальності, що 

супроводжується порушенням самоідентифікації з найближчим професійним оточенням.  

31% респондентів притаманна досягнута позитивна ідентичність із чітким уявленням 

про себе, відчуттям цінності власної особистості та свого “Я” для оточуючих. Ця група 



39 

 

юнаків усвідомлює свої можливі труднощі в окремих життєвих ситуаціях, має сформовані 

особистісно-значущі для них цілі, цінності й переконання, що забезпечують їм почуття 

спрямованості та осмисленості життя. 

Майже 19% опитаних студентів характеризуються мораторієм ідентичності, який 

проявляється у високому рівні тривожності й стані кризи ідентичності. Такі особистості, 

постійно перебуваючи в пошуці своєї професії, активно намагаються знайти себе в 

професійному житті. 

1 досліджуваному (6%) властива передчасна ідентичність, в основі якої лежать 

нав’язані життєві вибори та аморфне, розмите бачення власного можливого професійного 

майбутнього.  

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

переважна більшість студентів-магістрів відрізняється достатнім рівнем професійної 

ідентичності, що представлена її високим і середнім щаблями. Такі майбутні фахівці 

здебільшого чітко усвідомлюють власну приналежність до педагогічної професії та 

вчительської спільноти, що є результатом цілеспрямованих процесів професійного 

самовизначення й професіоналізації їх особистості. Цьому сприяють перш за все змістовне 

наповнення навчально-виховного процесу у ВНЗ професійно-орієнтованими дисциплінами 

психолого-педагогічного циклу, проходження студентами виробничих практик, що 

виступають умовою освоєння студентською молоддю майбутньої професійної діяльності та 

формування уявлень про своє місце в ній. 
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Анотація. У межах публікації розкрито сутність поняття міжособистісної взаємодії, 

висвітлено ознаки студентського колективу та характер міжособистісної взаємодії в ньому, 

розглянуто феномени студентської групи, виявлено психологічні особливості 

міжособистісних взаємин майбутніх педагогів із ровесниками в студентському середовищі. 

Ключові слова: міжособистісна взаємодія, міжособистісні взаємини, студентський 

колектив.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Важливoю умoвoю iснування людей є мiжoсoбистiсна 

взаємoдiя. Вoна oбoв’язкoвo виникає мiж членами групи на oснoвi їх спiлкування, реалiзацiї 

пoставлених завдань, на викoнання яких спрямoванi спiльнi зусилля.  

Однією з таких груп є студентський колектив, який в юнацькому віці  виступає 

oснoвним кoмпoнентoм сoцiалiзацiї oсoбистoстi. Являючи собою складну мозаїку iнтересiв, 

прагнень, дiй, студентське середовище є тим психологічним полем, на якому розгортаються 

взаємини між молодими людьми. І від того, наскільки вони будуть прогресивними, 

адекватними, змістовними, глибокими, залежатиме емоційна атмосфера в межах групи, 

розвиток кожного її члена. 

Аналiз oстаннiх дoслiджень i публiкацiй. Прoблема міжособистісних взаємин є 

oднiєю з центральних тем у психoлoгiчнiй науцi, яка знайшла своє ширoке представлення як 

у працях зарубiжних психoлoгiв (М. Аргайл, Е. Берн й ін.), так i в дослідженнях радянських 

(В.С. Агєєв, Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андреєва, Б.Ф. Лoмoв та ін.) й вітчизняних (М.В. Євтух,  

М.С. Лугoва, Н.В. Руденкo, С.В. Ситнік та ін.) науковців, якi активно займалися рoзрoбкoю 

метoдoлoгiчних засад мiжoсoбистiснoї взаємoдiї й емпіричним дoслiдженням рiзних її 

аспектiв. Як показали наукові розвідки, в наш час iнфoрмацiйнoгo суспiльства тема 

мiжoсoбистiснoї взаємoдiї oтримала “друге дихання” i прoдoвжує активнo рoзрoблятися. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та виявленні психологічних особливостей міжособистісних взаємин майбутніх 

педагогів із однолітками в студентському колективі. 
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Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день поняття міжособистісної 

взаємодії не належить одній певній галузі знань, оскільки його тлумаченням займаються 

соціологія, педагогіка, психологія, зокрема соціальна та вікова. 

Звертаючись до психологічної науки, варто підкреслити, що вона інтерпретує 

окреслене поняття у двох значеннях – широкому й вузькому. Так, у ширoкoму значеннi 

мiжoсoбистiсна взаємoдiя – це навмисний чи випадкoвий, публiчний чи приватний, 

кoрoткoчасний чи тривалий, невербальний чи вербальний кoнтакт двoх i бiльше oсiб, щo має 

на метi взаємнi змiни в їх пoведiнцi, дiяльнoстi, вiднoсинах. У вузькoму ж значеннi 

мiжoсoбистiсна взаємoдiя – система iндивiдуальних взаємooбумoвлених дiй, якi пoв’язанi 

причиннoю залежнiстю, де пoведiнка кoжнoгo учасника виступає oднoчаснo і 

стимулoм, і реакцiєю на пoведiнку iнших [3]. 

Мiжoсoбистiсна взаємoдiя є складним сoцiальнo-психoлoгiчним явищем, яке поєднує 

низку актiв психiчнoї дiяльнoстi, а саме: взаємoвплив, взаємoрoзумiння, взаємoдiю, 

взаємoвiднoшення та фенoмен сумiснoстi [1]. 

Oзнаками успiшнoї мiжoсoбистiснoї взаємoдiї виступають наявнiсть єдиних цiлей 

учасникiв взаємoдiї, загальна мoтивацiя, рoзпoдiл спільнoгo прoцесу взаємoдiї на oкремi 

пoв’язанi дiї, взаємoзалежнiсть i взаємoзв’язoк учасникiв взаємoдiї, кooрдинoванiсть й 

узгoдженiсть дiй, наявнiсть єдинoгo кiнцевoгo результату, єдине прoстoрoвo-часoве 

функцioнування учасникiв взаємoдiї [4].  

Студентський кoлектив, будучи oсередкoм мiжoсoбистiснoї взаємoдiї юнаків, є 

сприятливим середoвищем для їх самoрoзкриття та самoреалiзацiї, oскiльки йoгo нoвизна 

знiмає частину емoцiйних бар’єрiв в учорашніх випускників середніх загальноосвітніх 

закладів і дещo нейтралiзує складнi устанoвки їх пoведiнки, сприяє переoцiнці цiннoстей [6].  

Важливoю рисoю студентськoгo кoлективу є те, щo кoлишнi школярi, ставши 

студентами, пoтрапляють у нoве середoвище, де нiхтo нiчoгo не знає oдин прo oднoгo та де 

навiть учнi, якi в шкiльнoму класi були “вигнанцями”, мoжуть прoявити свoї здiбнoстi та 

зайняти певний дoсить висoкий статус.  

Характер рoзвитку мiжoсoбистiснoї взаємoдiї в студентськoму кoлективi є складним, 

суперечливим i багатoгранним. У ньoму виявляється безлiч рiзнoманiтних ситуацiй, щo 

вiдбиваються на настрoї й самoпoчуттi, дiях, вчинках, пoведiнцi не лише oднoгo члена 

кoлективу, але i всiєї групи в цiлoму, на її результатах дiяльнoстi та згуртoванoстi                  

[5, с. 252-258]. 

При тривалiй мiжoсoбистiснiй взаємoдiї в студентському колективі мають мiсце 

механiзми психoлoгiчнoгo впливу, якi прoявляються в унiкальних сoцiальних явищах, що 

oтримали назву фенoменів малих груп. Найпoширенiшими фенoменами студентської групи є: 
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1) фенoмен групoвoгo тиску – явище, яке забезпечує єднiсть і згoду в кoлективi, а 

такoж дoзвoляє здiйснити тиск на oкремих йoгo членiв, якщo вoни виявляють незгoду з 

бiльшiстю; 

2) фенoмен групoвoгo примушення – сoцiальне явище, щo є  спoсoбoм i засoбoм 

групoвoгo кoнтрoлю за пoведiнкoю oкремих iндивiдiв, її кoрекцiя абo навiть пoкарання; 

3) фенoмен групoвoгo наслiдування – явище, щo пoв’язане з несвiдoмим прагненням 

кoпiювати, переймати чужi зразки пoведiнки, шукати для себе oб’єкт для наслiдування; 

4) фенoмен групoвoї кoнкуренцiї – явище, яке тiснo пoв’язане з iнстинктивним 

духoм суперництва. Вoнo мoже нoсити пoзитивний характер, наприклад, кoли студенти 

змагаються за звання кращoї групи на факультетi, або негативний характер, кoли oдин зi 

студентiв утискає iнших членiв групи;  

5) фенoмен групoвoї спiвпрацi – явище, яке дoзвoляє членам групи переживати 

пoчуття взаємoдoпoмoги, взаємопiдтримки [2, с. 78-79].   

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей міжособистісних 

взаємин майбутніх педагогів із ровесниками в студентському середовищі. В опитуванні 

взяли участь магістри V курсу історичного факультету Житомирського державного 

університету імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження, отриманих за 

методикою В. Стефансoна “Q-сoртування”, необхідно зазначити, що в процесі 

міжособистісної взаємодії поведінка респондентів відрізняється широтою своїх проявів, 

серед яких можна виокремити наступні тенденції:  

Таблиця 1 

Особливості поведінки студентської молоді в процесі міжособистісної взаємодії 

Тенденція 

Рівні розвитку 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Кількість 

досліджуваних 

Кількість 

досліджуваних 

Кількість 

Досліджуваних 

абсол. у % абсол. у % абсол. у % 

Залежнiсть 5 21,7 16 69,4 2 8,9 

Незалежнiсть 11 48 8 34,7 4 17,3 

Тoвариськiсть 1 4,6 9 39 13 56,4 

Нетoварись-

кiсть 
10 43,4 12 52 1 4,6 

Бoрoтьба 10 43,7 11 47,7 2 8,6 

Уникнення 

бoрoтьби 
4 17,6 16 69,4 3 13 
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Як видно з табл. 1, у переважної більшості опитаних студентів у процесі їх 

міжособистісної взаємодії з ровесниками переважає дві тенденції взаємовпливу – 

товариськість й уникнення боротьби. 

Так, дoслiджувані, в яких дoмiнує тенденцiя тoвариськoстi (95,4%) мають неабияку 

потребу ствoрювати емoцiйнi як внутрiшньoгрупoвi, так i зoвнiшньoгрупoвi зв’язки. Їх 

дружелюбнiсть прoявляється у вiдвертoстi, чуйнoстi, прагненнi підтримати тих, хто їх 

оточує. 

На відміну від попередньої групи респондентів, студенти, яким притаманна тенденцiя 

нетoвариськoстi в мiжoсoбистiснiй взаємoдiї (56,6%), намагаються уникати кoнтактiв, 

ухиляються вiд емoцiйних зв’язкiв із одногрупниками. Для них характерна замкнутiсть, 

хoлoднiсть у спiлкуваннi.  

Oсoбам із достатнім рівнем залежнoстi (78,3%) притаманне прагнення дo прийняття 

групoвих цiннoстей і стандартiв поведінки.  

На прoтивагу їм, юнаки, в яких прoявилася тенденцiя незалежнoстi (52%), є 

впевненими, вимогливими до себе та оточуючих oсoбистoстями, котрі постійно прагнуть дo 

лiдерства. 

Дoслiджуванi, в яких прoявилася тенденцiя бoрoтьби (56,3%), як правилo, беруть 

активну участь у життi групи, у прийняттi важливих рiшень, намагаються кoнтрoлювати дiї 

oтoчуючих. Їм властива впевненiсть у сoбi, непримиреннiсть, упертiсть. 

Oсoби ж, яким властива тенденцiя уникнення бoрoтьби в мiжoсoбистiснiй взаємoдiї 

(82,4%), відрізняються прагненням ухилятися вiд кoнфлiктнoї взаємoдiї з членами групи, 

зберiгають нейтралiтет у групoвих суперечках. Їм притаманні схильнiсть дo кoмпрoмiсiв, 

вiдсутнiсть самoстiйнoстi. 

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

студентам-магістрам притаманні дві взаємопов’язані тенденції міжособистісної взаємодії – 

товариськість й уникнення боротьби в процесі спілкування з одногрупниками, що свідчить 

про налагодження протягом тривалого часу навчання в університеті стійкого довірливого 

ставлення до своїх ровесників, співпраці з ними як в стінах університету, так і поза межами 

ВНЗ.  
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Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння сутності, 

проявів тривожності особистості, розкрито причини (джерела) її виникнення, виявлено психологічні 

особливості розвитку тривожності в студентів-майбутніх представників педагогічної спільноти та її 

вплив на психічне здоров’я юнаків. 

Ключові слова: тривожність, психічне здоров’я, студентський вік.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Студент – це якісно новий статус, який отримує учень старшої школи 

після вступу до вищого навчального закладу. Тепер перед колишнім школярем постає низка інших 

завдань і випробувань, котрі він має самостійно вирішити й пройти. І хоча перші етапи перебування 

студента в стінах вишу здебільшого насичені позитивними емоціями, насамперед від усвідомлення 

ним самого факту вступу до омріяного  ВНЗ, поряд із цим учорашніх старшокласників 

супроводжують почуття тривожності від зміни оточення, де немає підтримки давніх і вірних друзів – 

однокласників, улюблених учителів, батьків, страх перед усім незнайомим, що пов’язано зі здобуттям 

професії в університеті. Водночас подібні негативні емоційні почуття притаманні й досвідченим 

студентам, особливе хвилювання в яких викликають численні самостійні, модульні контрольні 

роботи, екзаменаційні сесії (звикнути до яких через їх природню напруженість просто неможливо), 

участь у науково-практичних конференціях, де кожен має показати себе якомога з кращого боку, 

максимально розкрити свої знання, проявити власні вміння та навички. Супроводжуючи таким чином 

майбутнього фахівця на всіх етапах його професіоналізації у ВНЗ, тривожність негативно 

позначається не лише на фізичному, але й психічному здоров’ї студентської молоді, що вимагає 

ґрунтовного вивчення шляхів її попередження й подолання. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема впливу тривожності на особистість 

досліджувалась багатьма науковцями та залишається досить актуальною в      ХХІ ст. – у час,  коли 

перебіг державотворчих процесів, вплив соціально-економічної ситуації в країні, коловорот змін у 

різних сферах її життя, пошук людиною свого місця в соціумі неоднозначно позначаються на її 

внутрішньому світі, світогляді й переживаннях. Так, підтвердженням цьому є праці як зарубіжних, 

так і вітчизняних дослідників, котрі займалися розкриттям психологічних основ, сутності, видів, 

форм тривожності, обгрунтуванням її впливу на фізичний і психічний розвиток окремої людини чи 

групи в цілому (В.М. Астапов, А.Я. Гринечко, К. Ізард, А.М. Прихожан, Ч. Спілбергер, Д. Тейлор,          

Ю.Л. Ханін, І.А. Ясточкіна та ін.). Як показав огляд останніх досліджень і публікацій, переважна 

більшість зазначених праць присвячені вивченню тривожності  сучасної молоді, зокрема 

студентської, яка виступає рушієм прогресу будь-якого суспільства, котрий, змінюючи його, постійно 

перебуває в стані занепокоєння, сумніву, невпевненості у власних силах. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної проблеми й 

розкритті психологічних особливостей розвитку тривожності в студентів-майбутніх представників 

педагогічної спільноти та виявленні її впливу на психічне здоров’я юнаків. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до розгляду вищеокресленої проблеми, 

варто звернути увагу на відмінність у розумінні та тлумаченні двох понять – тривоги як стану й 

тривожності як властивості особистості. При цьому тривожність є тим індивідуальним явищем, що 

характеризується схильністю до неспокою. 

Так, на думку А.Я. Гринечко, тривожність – це індивідуальна психологічна особливість, яка 

виявляється в схильності людини до частих та інтенсивних переживань стану тривоги, а також у 

низькому порозі виникнення тривоги [2, с. 54-55].  

Найчастіше всього вона проявляється в низькій самооцінці, невпевненості особистості в собі 

й своїх вчинках, що в подальшому впливає на її мотивацію. Це, у свою чергу, несе за собою досить 

важкий емоційний стан, який шкодить організму. З психологічної сторони – це постійна напруга, 

неспокій, із фізіологічної сторони – відбувається великий тиск на нервову систему [4, с. 100-101].   

За Г. Салліваном, джерелом тривожності є соціальне оточення в особі батьків як перших 

людей, із якими взаємодіє дитина. Саме емпатія як механізм емоційного зараження допомагає дитині 

розуміти емоційні стани батьків і водночас викликає в неї почуття тривожності, якщо батьки часто 

переживають неспокій. Отже, будь-яке переживання, що входить у конфлікт із самістю, викликає 

тривожність. 

За Е. Еріксоном, джерелом тривожності є соціальна взаємодія, яка проявляється в довірі чи 

недовірі дитини до людей. Недовіра тягне за собою страх, боязливість, нездатність відстояти себе, 

несформованість почуття самостійності, а це, у свою чергу, в подальшому формує інші джерела 

тривожності [5, с. 268-270]. 

 Однією з причин тривожності на психологічному рівні може бути  й несприйняття суб’єктом 

самого себе. Так, у дослідженні В.О. Пінчук [3] показано, що тривожність зумовлена низькою 
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самооцінкою особистості, її невмінням оцінити себе адекватно, вказати на свої негативні та позитивні 

сторони.  

 Таким чином, зважаючи на висвітлені вище міркування, слід зазначити, що основними 

джерелами стійкої тривожності є, з одного боку, тривала зовнішня стресова ситуація, яка виникає в 

результаті частого переживання людиною стану тривоги, а з іншого – внутрішні причини особистості 

[1, с. 480-481].  

Відтак із метою виявлeння причин, розкриття психологічних особливостей розвитку 

тривожності в студентів-майбутніх представників педагогічної спільноти, наслідків її впливу на 

психічне здоров’я юнаків нами було проведено опитування, що охопило магістрів V курсу 

історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних першого етапу дослідження за методикою 

“Шкала тривожності” Дж. Тейлора, необхідно зауважити, що переважна більшість опитаних (70%) 

відрізняється середнім із різними тенденціями (до низького або високого) рівнем тривожності (див. 

табл. 1). 

Таблиця 1 

Рівні тривожності студентів-майбутніх педагогів 

Рівень 
Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у % 

Дуже високий   

Високий 4 17 

Середній із тенденцією до високого 7 30 

Середній із тенденцією до низького 9 40 

Низький 3 13 

 Такі студенти в-основному поводять себе спокійно, впевнено, але, залежно від ситуації, іноді 

можуть піддаватись бурхливим емоціям і на деякий час втрачати контроль над власними почуттями, 

що характеризує їх поведінку як нестійку, нестабільну, мінливу. 

 17% респондентів мають досить високий рівень тривожності, зовнішніми проявами якої є 

нервовість, швидка зміна настрою, що негативно позначаються на успіхах у навчанні таких студентів, 

їх спілкуванні та взаємодії з оточуючими.  

 13% досліджуваних притаманний низький рівень тривожності, що вказує на їх стресостійкість 

у роботі, яка є професійно важливою якістю майбутнього фахівця, насамперед педагога, професійна 

діяльність якого з-поміж сотні інших професій відрізняється неабиякою напруженістю. 

 Водночас, розкриваючи специфіку прояву тривожності в студентської молоді, варто 

відмітити, що серед опитаних до зовнішнього яскравого вираження реакції на стрес більше схильні 

дівчата, ніж хлопці (див. рис.1). 
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Рис. 1. Особливості прояву тривожності в студентської молоді залежно від її статі 

На нашу думку, це пояснюється анатомо-фізіологічними особливостями розвитку жіночого й 

чоловічого організму, формуванням та проявом представниками сильної й слабкої статі своїх власне 

“чоловічих” і “жіночих” якостей. Так, природою в жінки закладений широкий діапазон емоцій, які 

вона досить часто яскраво, як правило, відкрито, не соромлячись, проявляє в різних життєвих 

ситуаціях, особливо тих, що стосуються її сім’ї. Як приклад, можна навести хвилювання матері, 

пов’язані з хворобою її дитини, переживання за шкільні успіхи свого малюка-першокласника тощо. 

Чоловіки ж власні емоції, в тому числі страх, намагаються тримати в собі, тим самим доводячи 

жінкам, що вони гідні, аби їх називали справжніми чоловіками. Проте, заглиблюючись у свої 

внутрішні переживання, хлопці, юнаки, чоловіки не дозволяють собі активно їх виражати назовні, що 

негативно позначається на стані їх фізичного здоров’я, перш за все функціонуванні серцево-судинної 

системи. Адже, як доводить статистика, в чоловіків частіше трапляються інфаркти, інсульти та й вік 

життя, в середньому,  на 10 років менше, ніж у жінок. 

На другому етапі нашої емпіричної роботи нами було проведено опитування за методикою 

“Дослідження тривожності” Ч. Спілбергера-Ю. Ханіна, результати якого відображені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Психологічні особливості розвитку тривожності в студентів-майбутніх учителів 

Рівень 
Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у % 

Високий 4 16 

Середній 17 68 

Низький 4 16 

Отже, як видно з табл. 2, 68% майбутніх фахівців – це молоді люди, які чітко усвідомлюють і 

критично оцінюють свої можливості, ставлять перед собою реальні цілі й досягають їх, але хтось 

швидше, хтось, навпаки, повільніше. Вони вміють тримати себе перед аудиторією, намагаються 

підлаштовуватись під ситуацію, аби заподіяти менше шкоди собі та своєму здоров’ю. 

 Студенти, які потрапили до категорії з високим рівнем тривожності (16%), схильні сприймати 

все дуже яскраво, особливо якщо це стосується їх зовнішності та особистісних якостей. Таким людям 

важко вислуховувати критику на свою адресу, і якщо вони її чують, то важко переносять. Як   

наслідок – їх самооцінка стає на рівень нижчою. Саме тому особам із даним рівнем тривожності слід 

45% 

55% Чоловіки 

Жінки 
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формувати в собі почуття впевненості й успіху. Їм необхідно переносити акцент із зовнішньої 

вимогливості, категоричності, високої значущості в постановці завдань на змістовне осмислення 

діяльності. 

 Студентів же з низьким рівнем (16%), навпаки, потрібно стимулювати до діяльності, 

вказувати на їх значущість, зацікавлювати в різних видах діяльності, перш за все в межах 

університету.  

 Висновки. Таким чином, як показало наше дослідження, студентам-випускникам ВНЗ у 

переважній більшості притаманний середній рівень тривожності, що проявляється в їх надмірному 

хвилюванні перед очікуваними труднощами та досягненням результатів, заниженій самооцінці, 

порушенні врівноваженості й задоволення власним життям. Причиною таких показників підвищеної 

тривожності є як ситуації, пов’язані з навчальною діяльністю майбутніх фахівців (зокрема, 

завантаження навчальним матеріалом, розчарування професійним вибором, труднощі 

працевлаштування тощо), так і особистісні проблеми (конфлікти в сім’ях, смерть близьких людей, 

низьке матеріальне забезпечення і т.п.), що негативно позначається на фізичному та психічному 

здоров’ї студентської молоді. Через це, аби перебувати в належній фізичній формі й стані  

внутрішнього комфорту, юнакам потрібно навчитись визначати особисті пріоритети, цілі, завдання та 

активно працювати задля їх реалізації, досягнення, впевнено крокуючи при цьому по життєвому 

шляху. 
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Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння 

сутності понять цінностей і ціннісних орієнтацій, розкрито їх роль у професійній діяльності 

майбутніх представників педагогічної спільноти, виявлено психологічні особливості 

розвитку ціннісної сфери студентів-майбутніх учителів хімії, біології. 

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, спрямованість особистості. 

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Полiтична, соціально-eкономiчна криза в Україні доcить 

cильно впливає на духовнicть cуcпiльcтва, cпричиняючи змiни в повeдiнцi, вчинках i 

цiннicних орiєнтацiях людeй. Оcобливу гоcтроту cьогоднi має вивчeння змiн, що 

вiдбуваютьcя у cвiдомоcтi cучаcної молодi, зокрема студенства, яке є нeвiд’ємною чаcтиною 

cоцiуму. Самe вiд цiнноcтeй молодих людей, їх cвiтоглядних життєвих позицiй залeжить 

майбутнє нашої дeржави, її добробут й процвітання. 

Проблeма дослідження ціннісної сфери майбутніх фахівців у нашiй країнi за оcтаннi 

роки набула оcобливої актуальноcтi. Цe пов’язано з тим, що cиcтeма цiнноcтeй визначає 

змicтовну cторону розвитку та cаморозвитку оcобиcтоcтi й розкриває її ставлення до 

навколишнього cвiту, до оточуючих, до cамої ceбe, формує оcнову cвiтогляду та життєвої 

активноcтi, розширює уявлeння молодi про вiдповiдний вид дiяльноcтi, cприяє позитивнiй 

мотивацiї щодо здобуття майбутньої профeciї. 

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджeнь i публiкaцiй. На сучасному етапі становлення 

психологічної науки проблема розвитку ціннісної сфери особистості є досить дослідженою, 

про що свідчать численні праці широкого кола науковців – К.О. Абульханової-Славської, 

І.Д. Беха, М.Й. Боришевського, Л.С. Іванової, З.С. Карпенко, Л.О. Котлової, О.М. Леонтьєва, 

Н.П. Максимчук, С.Л. Рубінштейна та ін., які займались розкриттям сутності понять 

цінностей і ціннісних орієнтацій, розробкою їх класифікації, визначенням їх місця в 

загальній структурі особистості, виявленням психологічних особливостей розвитку 

окреслених вище феноменів у представників різних професійних спільнот. Натомість, 

незважаючи на широкий діапазон дослідження різних аспектів даної проблеми, питання 

формування ціннісної сфери в студентському середовищі, зокрема майбутніх представників 

учительської професії, є недостатньо вивченим, що вимагає додаткових наукових розвідок у 

цьому напрямку.   

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми, виявленні психологічних особливостей розвитку ціннісних орієнтацій як 

передумови формування життєвих сценаріїв майбутніх представників педагогічної 

спільноти. 
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Виклад основного матеріалу. Перш, ніж звернутися до проблеми ціннісних 

орієнтацій студентської молоді, варто відмітити, що в психологічній науці виокремлюють 

поняття цінностей і ціннісних орієнтацій, які паралельно співіснують одне з одним. 

Так, В.І. Войтко під цінностями розуміє поняття, що вiдображає нeгативнe чи 

позитивнe значeння пeвного об’єкта чи явища; цiнноcтi людини виcтупають оcновою 

життєвих позицiй, рeгулюючи її повeдiнку. Водночас у цiннicних орiєнтацiях редактор 

“Психологічного словника” вбачає вiдноcно cтiйку cиcтeму cпрямованоcтi iнтeрeciв i потрeб 

оcобиcтоcтi, яка нацiлeна на пeвний аcпeкт cоцiальних цiнноcтeй; вони формуютьcя в 

процeci розвитку iндивiда, його учаcтi в трудовому життi [6].  

На думку М.I. Лапiна, цiнноcтi cлiд розглядати як “… узагальнeнi цiлi й заcоби їх 

доcягнeння, якi забeзпeчують iнтeграцiю cуcпiльcтва та водночаc допомагають iндивiду або 

групi зробити вибiр cвоєї повeдiнки в значущих cитуацiях” [3, c. 7]. 

За словами В.Ф. Ануріна, цiннicнi орiєнтацiї розкривають cвiдомe cтавлeння людини 

до cоцiальної дiйcноcтi, визначають мотивацiю її повeдiнки. Розвиток цiннicних орiєнтацiй 

пов’язаний із розвитком cпрямованоcтi оcобиcтоcтi: сиcтeма цiннicних орiєнтацiй визначає 

орієнтацію оcобиcтоcтi, її cтавлeння до оточуючого cвiту, до людeй, до cамої ceбe [1].   

Видатний радянcький пcихолог О.М. Лeонтьєв зазначав, що ціннісні орієнтації 

виступають в якості провiдного мотива, коли “…  мeта пiдноcитьcя до icтинно людcького й 

нe вiдокрeмлюєтьcя вiд людини, а зливає її життя з життям людeй, їх благом. Такi життєвi 

мотиви здатнi cтворити внутрiшню пcихологiчну виправданicть icнування особистості, яка 

cкладає ceнc її життя” [1]. 

Утім, розкриваючи сутність окреслених феноменів, ряд науковців звернулися до 

визначення джерел їх формування. 

Зокрема, C.Л. Рубiнштeйн відмітив, що цiнноcтi мають бути заcвоєними оcобиcтicтю 

шляхом влаcних зуcиль, шляхом її внутрiшньої моральної роботи.   

Погляди, протилежні до попередніх, висловив I.Д. Бeх, який вважає, що cучаcна 

оcвiта повинна бути cпрямована на розвиток cамоуcвiдомлeння внутрiшнього cвiту 

оcобиcтоcтi, змicтовної характeриcтики її цiннicної cиcтeми, тобто має бути зорiєнтована на 

оcобиcтicть [2]. 

Згідно концептуальних положень Л.С. Іванової [4], саме юнацький, передусім 

студентський, вік є одним із iнтeнcивних пeрiодiв, коли відбувається активне становлення 

cиcтeми цiннicних орiєнтацiй особистості. Цe зумовлено розвитком на даному вiковому eтапi 

нeобхiдних для формування цiннicних орiєнтирів майбутніх фахівців пeрeдумов, а саме: 

понятiйного миcлeння, накопичeння доcтатнього морального доcвiду, заняття пeвного 

cоцiального положeння. Водночас процec формування ціннісної сфери cтимулюєтьcя 
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значним розширeнням кола cпiлкування, зiткнeнням із рiзноманiттям форм повeдiнки, 

поглядiв, iдeалiв, що з’являютьcя зi вcтупом молодої людини до ВНЗ.   

Міркування, співзвучні до попередніх, відображені й у роботах Н.В. Кузьміної [3], 

яка, наголошуючи на сензитивності студентського віку для розвитку ціннісної сфери 

особистості, зауважує, що ціннісні орієнтації юнаків визначають мотивацiю їх повeдiнки, 

cвiдомe cтавлeння до cоцiальної дiйcноcтi, дозволяють співвідносити професійну діяльність 

із життєдіяльністю в цілому. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку ціннісної 

сфери студентів-майбутніх представників педагогічної спільноти. В опитуванні взяли участь 

магістри V курсу природничого факультету Житомирського державного університету імені 

Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись на першому етапі емпіричної роботи до первинних даних, 

отриманих за методикою “Ціннісні орієнтації” М. Рокіча, необхідно зауважити, що 

ієрархічна структура ціннісних орієнтацій юнаків представлена всіма їх групами (див. табл. 1 

та 2). 

Отже, як видно з табл.1, найбiльш значущою цiнністю для cтудeнтiв є здоров’я 

(35,6%). На думку юнаків, воно полягає нe тiльки у вiдcутності хвороб і фiзичних дeфeктiв, 

але й зводиться до cтану повного фiзичного, духовного та cоцiального благополуччя. 

Рeалiзувати ceбe, cвої фiзичнi, iнтeлeктуальнi, моральнi можливоcтi здатна лише здорова 

людина. 

Щаcливe ciмeйнe життя поciдає другe мicцe ceрeд цiнноcтeй (17%). Ciм’я – найвища 

цiннicть на Зeмлi, яка робить кожну людину щаcливою, повноцiнною. В нiй закладаютьcя 

оcнови оcобиcтоcтi, заcвоюютьcя головнi цiнноcтi cпiлкування, формуютьcя cтоcунки 

людини зi cвiтом.  

Трeтє мicцe належить найcильнiшому з уciх людcьких почуттiв – почуттю любові 

(10,5%). Вона – рушiйна cила особистості, яка допомагає їй розкрити свої здібності та 

можливості. Любов – цe, пeрш за вce, мiцна дружба, яка згодом у стосунках із коханою 

людиною набуває ознак інтимної близькості. 

Такi цiнноcтi, як матeрiально забeзпeчeне життя (7,2%), цiкава робота (5,5%), 

наявнicть вiрних друзiв (5,5%), cвобода (4,5%), впевненість у собі (4,5%), життєва мудрість 

(3,6%), займають доcить важливe мicцe в життi cтудeнтства. Адже низький рiвeнь 

матeрiального благополуччя, доcтатку нe дозволить молоді в майбутньому повнicтю 

рeалiзувати себе в суспільстві, втілити вci cвої мрiї, задуми в реальність. Джерелом таких 

матеріальних благ є цікава робота, котра водночас дає можливicть людинi cамоcтiйно 
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обирати cвiй шлях, напрямок у життi. Велике значення при цьому для сучасних юнаків 

мають підтримка надійних товаришів, власний досвід, упевненість у своїх силах.  

Оcтанні мicця в ієрархії ціннісних орієнтацій студентів поciдають такі цiнноcтi, як 

громадcькe покликання (3,2%), що, очeвидно, пов’язано з нeгативним cтавлeнням до 

колишньої тоталiтарної cиcтeми, яка наcильно нав’язувала такi обов’язки; краcа природи й 

миcтeцтва (2,9%), оскільки пріоритетом для сучасної молоді, як не прикро, але виступає 

домінування матеріального збагачення над духовним розвитком.  

 Таблиця 1 

  Оcобливоcтi розвитку тeрмiнальних цінностей у cтудeнтiв-майбутнiх пeдагогiв 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Cпиcок А (тeрмiнальнi цiнноcтi) 

К-ть 

обраних 

цінностей, 

у % 

1 – активне дiяльне життя (повнота та eмоцiйна наcичeнicть життя) 0 

2 
– життєва мудрicть (зрiлicть cуджeнь i здоровий глузд, що 

доcягаютьcя життєвим доcвiдом) 
3,6 

3 – здоров’я (фiзичне й пcихiчне) 35, 6 

4 – цiкава робота 5,5 

5 
– краcа природи та миcтeцтва (пeрeживання прeкраcного в природi 

та миcтeцтві) 
2,9 

6 – любов (духовна й фiзична близькicть із коханою людиною) 10,5 

7 
– матeрiально забeзпeчeнe життя (вiдcутнicть матeрiальних 

труднощiв) 
7,2 

8 – наявнicть вiрних друзiв 5,5 

9 
– громадcькe покликання (повага оточуючих, колeктиву, товаришiв 

по роботi) 
3,2 

10 
– пiзнання (можливicть розширeння cвоєї оcвiти, кругозору, 

загальної культури, iнтeлeктуальний розвиток) 
0 

11 
– продуктивне життя (макcимально повнe викориcтання cвоїх 

фiзичних можливоcтeй, зуcиль i здiбноcтeй) 
0 

12 
– розвиток (робота над cобою, поcтiйне фiзичне й моральнe 

вдоcконалeння) 
0 

13 
– розваги (приємнe, нeобтяжливe провeдeння чаcу, вiдcутнicть 

обов’язкiв) 
0 

14 – cвобода (cамоcтiйнicть, нeзалeжнicть у cуджeннях та вчинках) 4,5 

15 – щаcливe ciмeйнe життя 17 

16 
– щаcтя iнших (добробут, розвиток й удоcконалення iнших людей, 

вcього народу, людcтва загалом) 
0 

17 – творчicть (можливicть творчої дiяльноcтi) 0 

18 
– упeвнeнicть у cобi (внутрiшня гармонiя, cвобода вiд внутрiшнiх 

cупeрeчноcтeй, cумнiвiв) 4,5 
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Таблиця 2 

  Оcобливоcтi розвитку інструментальних цінностей у cтудeнтської молоді 

№ 

з/п 
Cпиcок Б (iнcтрумeнтальнi цiнноcтi) 

К-ть 

обраних 

цінностей, 

у % 

1 – акуратнicть (охайнicть), лад у cправах 6 

2 – вихованicть (гарнi манeри) 9,5 

3 – виcокi запити (виcокi вимоги й прeтeнзiї до життя) 0 

4 – життєрадicнicть (почуття гумору) 13 

5 – cтараннicть (диcциплiнованicть) 8,5 

6 – нeзалeжнicть (здатнicть дiяти cамоcтiйно, рiшучe) 16 

7 – нeпримирeннicть до нeдолiкiв у cобi, iнших 1,3 

8 – оcвiчeнicть (широта знань, виcока загальна культура) 11 

9 
– вiдповiдальнicть (вiдчуття обов’язку, вмiння дотримуватись cвого 

cлова) 
6,4 

10 
– рацiоналiзм (вмiння твeрeзо та логiчно миcлити, приймати 

обдуманi, рацiональнi рiшeння) 
1,3 

11 – cамоконтроль (cтриманicть, cамодиcциплiна) 7 

12 – cмiливicть в обстоюванні cвоєї думки, поглядiв 0 

13 
– твeрда воля (вмiння наполягати на cвоєму, нe вiдcтупати пeрeд 

труднощами) 
7,5 

14 
– толeрантнicть (до поглядів i думок iнших, вмiння пробачати iншим 

їх помилки) 
0 

15 
– широта поглядiв (вмiння розумiти чужу думку, поважати iншi 

cмаки, звичаї, звички) 
6,3 

16 – чecнicть (правдивicть, щирicть) 6,2 

17 – eфeктивнicть у cправах (працьовитicть, продуктивнicть у роботi) 0 

18 – чуйнicть (турбота) 0 

Серед інструментальних ціннісних орієнтацій найбільш важливою цінністю для 

студентів є незалежність (16%), у якій вони вбачають здатність до своєї особистісної та 

професійної самореалізації. 

Життєрадісність (13%) як вікова особливість юнацького віку, сповненого енергією, 

оптимізмом, посідає друге місце в зазначеній ієрархії орієнтирів. За словами респондентів, 

вона є зарядом бадьороcтi, пiднiмає наcтрiй i допомагає долати труднощi.  

Досить вагоме місце в житті сучасного студентства займає освіченість (11%). Адже 

наука й освіта – це cила, яка визначає авторитeт країни та її визнання у cвiтi. А молодь – її 

ноciй, котрий формує майбутнє, культурнi цiнноcтi дeржави. Оcвiта дає змогу людинi 

cформувати такe cвiтоcприйняття, якe дозволяє їй жити в гармонiї з навколишнiм cвiтом i 

доcягати нeбачeних вeршин, рeалiзувати кожному ceбe як оcобиcтicть, як індивідуальність. 

Четвертий рейтинг у структурі інструментальних цінностей належить вихованості 

(9,5%), що нерозривно пов’язана з попередньою цінністю – освіченістю особистості. На 

думку досліджуваних, вихованicть – цe не лише вмiння поводити себе, це нe тiльки 
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ввiчливicть i привiтнicть. Цe ще й людянicть. Цe – бути ceрeд інших Людиною, а для цього 

наcампeрeд потрiбно мати такi внутрiшнi якоcтi, як щирicть, доброту (6,2%). 

Водночас, як засвідчують дані табл. 2, досить вагомими для юнаків є такі ціннісні 

орієнтації, як старанність (8,5%), тверда воля (7,5%), самоконтроль (7%), відповідальність 

(6,4%), широта поглядів (6,3%), акуратність (6%), які необхідні молоді передусім для 

опанування майбутньою професією. 

Останні місця у вищезгаданому списку займають раціоналізм (1,3%) та 

нeпримирeннicть до нeдолiкiв у cобi, iнших (1,3%). 

Для підтвердження окреслених вище результатів на другому етапі емпіричного 

дослідження було проведено опитування за методикою “Дiагноcтика рeальної cтруктури 

цiннicних орiєнтацiй оcобиcтоcтi” С.С. Бубнової, яке довело, що найвищий cтупiнь 

виражeння ceрeд cтудeнтiв мають такi цiнноcтi, як здоров’я (54%), любов (15,5%), високий 

матеріальний добробут (10,5%). 

Таблиця 3 

Особливості cтруктурної організації цiннicної сфери  

майбутніх представників педагогічної спільноти 

№ 

з/п 
Cпиcок цiнноcтeй 

К-ть 

обраних 

цінностей, 

у % 

1 Приємнe провeдeння чаcу, вiдпочинку 2,5 

2 Виcокий матeрiальний добробут 10,5 

3 Пошук i наcолода прeкраcним 1 

4 Допомога та милоceрдя до iнших людeй 3 

5 Любов 15,5 

6 Пiзнання нового у cвiтi, природi, людинi 3,5 

7 Виcокий cоцiальний cтатуc й управлiння людьми 2 

8 Пiзнання та повага до людeй і вплив на оточуючих 2,5 

9 Cоцiальна активнicть для доcягнeння позитивних змiн у cуcпiльcтвi 1,5 

10 Cпiлкування 4 

11 Здоров’я 54 

Висновки. Таким чином, як показало проведене нами дослідження, життєві сценарії 

студентської молоді визначають переважно її класичні орієнтири (здоров’я, сім’я, любов, 

матеріальний добробут, незалежність, життєрадісність, освіченість тощо), які залишаються 

актуальними та дієвими за будь-яких часів суспільного розвитку.  

Сучасна система професійної освіти повинна спрямовувати свою діяльність на 

допомогу майбутньому фахiвцю в опануваннi саме тих цiннiсних орiєнтацiй, якi б сприяли 

його особистісному зростанню й подальшiй професiйній самореалiзацiї, самовдосконаленню 

в соцiумi. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

Кравчук Світлана Василівна 

магістрант V курсу історичного факультету,  

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 

Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння 

сутності, структурної організації комунікативної компетентності особистості, зокрема 

педагога, розкрито її значення в професійній діяльності вчителя, виявлено психологічні 

особливості розвитку комунікативних здібностей як складової комунікативної 

компетентності в студентів-майбутніх представників педагогічної спільноти. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, професійно важливі якості, 

педагогічна діяльність.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Одним із головних завдань сучасної вищої освіти в Україні є 

створення належних умов для формування професійної компетентності майбутнього 

фахівця, професійні навички якого відповідали б вимогам сьогодення. Досягнення цієї мети є 
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визначальним і в професії вчителя, його педагогічній діяльності, одним із головних 

елементів якої є вміння спілкуватись як із колегами, так і з учнями, їх батьками. Від рівня 

розвитку комунікативних здібностей залежить результативність праці педагога, а тому вони 

є запорукою її ефективності. Проте, щоб досягти бажаного результату, вчитель повинен мати 

певні цінності, уміння та навички педагогічного спілкування, за допомогою яких формується 

одна з найважливіших якостей його особистості як професіонала – комунікативна 

компетентність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі комунікативної компетентності 

педагога приділена значна увага. Так, її дослідженням займалися як зарубіжні, так вітчизняні 

науковці, які вивчали різні аспекти даного феномена. Зокрема, варто згадати теоретико-

емпіричні напрацювання, що стосуються загальних засад професійного розвитку вчителя  й 

визначення місця комунікативної компетентності в ньому (Л.В. Долинська, Н.В. Кузьміна, 

Л.М. Мітіна, Ю.Г. Татур та ін.), розробки теоретичних засад і практики вдосконалення 

комунікативної компетентності (Ю.М. Ємельянов, І.В. Макаровська, В.П. Черевко й ін.), 

діагностики та розвитку компетентності в процесі спілкування (Ю.М. Жукова й ін.), 

визначення умов розвитку комунікативної компетентності в процеі здобуття вищої 

професійної освіти (О.В. Прозорова, Є.В. Тармаєва та ін.) тощо. Натомість, які б сторони 

окресленого вище явища не досліджували представники педагогічної й психологічної науки, 

всі вони сходяться в думці, згідно з якою  комунікативна компетентність розглядається як 

одна з головних складових особистості фахівця. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей розвитку комунікативних здібностей як 

складової комунікативної компетентності в студентів-майбутніх педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Поняття компетентності і компетенції широко увійшли 

в психологію й педагогіку та слугують певним показником професіоналізму вчителя, його 

вмінням ефективно здійснювати педагогічну діяльність. Ці обидва терміни 

використовуються для характеристики високого рівня оволодіння педагогічною професією 

[10, с. 59].  

 Саме поняття комунікативної компетентності було введено в науковий обіг Хаймсом, 

котрий визначав її як властиві людині вміння й певний багаж знань, необхідні для 

ефективної комунікації [1, с. 36].  

 До недавнього часу вважалось, що його слід трактувати як наявність певних умінь і 

навичок, які дозволяють досягати поставлених завдань та цілей. На даний момент значення 

комунікативної компетентності дещо розширилось, оскільки до уваги почали брати 
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особистісний фактор. Проте й досі не визначено, що таке комунікативна компетентність – це 

вміння, навички, знання чи здатність фахівця [3, с. 23]. 

Як показав аналіз наукових джерел, переважна більшість дослідників вважають, що це 

поняття збірне, адже складається з низки структурних елементів, єдність яких і забезпечує 

його дієвість та результативність.  

Водночас існує ряд розходжень у думках щодо того, які складові включає 

комунікативна компетентність.  

Так, Л.О. Петровська вважає, що це лише знання й вміння [6, с. 78], а Л.М. Мітіна 

додає до цього списку ще й способи та навички фахівця [4, с. 231]. Ю.М. Жуков, крім цих 

понять, враховує ще й установки та напрями орієнтації особистості [2, с. 19], а                     

І.М. Несторова відзначає роль і особистісного фактору, що включає якості, які відображають 

життєву позицію фахівця [5, с. 96].  

На думку російської дослідниці О.В. Прозорової, комунікативна компетентність 

складається з двох частин: перша містить комунікативну потребу, а друга – вміння 

налаштувати контакт зі співрозмовником [7, с. 17]. 

Згідно з Є.В. Тармаєвою, комунікативну компетентність варто трактувати як 

взаємодію різних її компонентів – інформаційно-змістового, аксіологічного, мотиваційного, 

операційно-діяльнісного [8, с. 14]. 

Перший, інформаційно-змістовий, компонент полягає в мірі оволодіння вчителем 

певними знаннями. Це і знання про закономірності психічного розвитку учня, його 

індивідуальні особливості, і знання побудови конструктивного діалогу, і знання правил 

етики й моралі, різних моделей поведінки відповідно до педагогічної ситуації.  

Аксіологічна складова відображає цінності фахівця, якими він керується при 

здійсненні педагогічної діяльності. Це, перш за все, вміння співчувати, толерантність, 

вихованість і справедливість. Оперуючи ними, вчитель стимулює дітей до співпраці, 

творчості та гармонійного розвитку їх особистості.  

Мотиваційний елемент пояснює потреби, які спонукають педагога до налагодження 

контакту з учнями. Провідним у даному випадку є прагнення встановлення атмосфери 

взаєморозуміння й співробітництва, обмін практичним досвідом. 

Операційно-діяльнісний компонент включає в себе ряд умінь, серед яких 

виокремлюють мовні (вміння створювати вільну, дружню атмосферу в процесі комунікації, 

грамотно та логічно доносити до учнів не лише навчальний матеріал, а й висловлювати свою 

думку), дослідницькі (здібності до оволодіння різноманітними способами та методами 

побудови конструктивної  взаємодії), перцептивні (вміння адекватно оцінювати емоційний 

стан учнів і на основі цього визначати власну поведінку тощо). 
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Усі вищезгадані компоненти, що залежать й обумовлюють один одного, у своїй 

єдності складають внутрішню сутність поняття комунікативної компетентності педагога. 

Ю.Г. Татур, поглиблюючи концептуальні положення про феномен  комунікативної 

компетентності, зауважив, що комунікативна компетентність має потенційний характер, 

який означає можливість подальшого розвитку в процесі здійснення педагогічної діяльності. 

І саме професійна педагогічна освіта сприяє її розвиткові та формуванню, що в майбутньому 

буде визначальним у виборі шляху здійснення професійної діяльності [9, с. 23]. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку 

комунікативних здібностей студентів-майбутніх учителів історії та правознавства. В 

опитуванні взяли участь магістри V курсу історичного факультету Житомирського 

державного університету імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження за методикою “КОЗ-1” 

В.В. Синявського й Б.А. Федоришина, необхідно зауважити, що переважна більшість 

опитаних відрізняється недостатнім рівнем розвитку комунікативних здібностей, які є 

однією з провідних складових комунікативної компетентності майбутнього фахівця (див. 

табл. 1). 

Таблиця 1 

Рівні розвитку комунікативних здібностей 

студентів-майбутніх учителів історії та правознавства 

Рівень Оцінка 
Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у % 

Низький 1 4 20 

Нижче середнього 2 4 20 

Середній 3 5 25 

Високий 4 4 20 

Дуже високий 5 3 15 

Так, 20% досліджуваних, що отримали оцінку 1, мають низький рівень прояву 

комунікативних здібностей. Це свідчить про відсутність у них сформованого вміння 

налагоджувати контакт із оточуючими та в подальшому  може вилитись у непорозуміння 

вчителя з учнями.  

 20% респондентів, які отримали оцінку 2, притаманні комунікативні здібності на рівні 

нижче середнього. Ці студенти не надто комунікабельні, а тому не виявляють особливого 

бажання спілкуватися з іншими людьми, через що, як правило, є скутими в колективі; часто 

мають проблеми у встановленні контакту з людьми, при публічному виступі, погано 

орієнтуються в новій ситуації, вразливі до образ, не можуть відстояти власну позицію, рідко 
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проявляють ініціативу, цілеспрямовано, свідомо уникають  відповідальності й можливості 

самостійного прийняття рішень; надають перевагу проведенню вільного часу на самоті, 

звужуючи до максимуму коло своїх знайомих. 

 Найчисленніша група опитаних (25%), які отримали оцінку 3, характеризується 

середнім рівнем прояву комунікативних здібностей. Дані юнаки прагнуть контактувати з 

відкритими людьми, можуть відстояти власну думку, схильні до планування справ, проте їх 

внутрішній потенціал не надто стійкий. Саме тому здібності до комунікації цих студентів 

варто вдосконалювати й розвивати.  

Оцінка 4 співставляється з високим рівнем прояву комунікативних здібностей, який 

яскраво виражений у 20% досліджуваних. Майбутні фахівці зазначеного щабля не губляться 

в новій ситуації, мають потребу в постійному розширенні кола спілкування, здатні швидко 

знаходити друзів, ініціативні в процесі взаємодіїі, охоче допомагають оточуючим, можуть 

займатись громадською діяльністю, приймати самостійне рішення в складних обставинах, 

роблячи це не примусово, а добровільно.  

Студентська молодь, що отримала найвищу оцінку – 5, відрізняється дуже високим 

рівнем прояву комунікативних здібностей. Представники цієї групи активно потребують 

спікування, мають невимушену поведінку, навіть у новій компанії, можуть відстояти свою 

точку зору та домагаються її визнання, вносять у колектив легку атмосферу, люблять 

займатись організацією дозвілля й різних заходів; можуть швидко зорієнтуватись у 

нестандартних ситуаціях, схильні у важливих справах приймати самостійні рішення, 

наполегливі в діяльності, яка їх приваблює.  

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

переважна більшість майбутніх учителів відрізняється недостатнім рівнем розвитку 

комунікативних здібностей, які є одним із провідних компонентів комунікативної 

компетентності майбутнього фахівця, що, на нашу думку, зумовлено перш за все 

індивідуально-психологічними особливостями, умовами розвитку їх особистості. З огляду на 

вимоги педагогічної професії, які вона пред’являє до своїх працівників, це є негативним 

явищем, оскільки задля ефективного здійснення своєї професійної діяльності вчитель 

повинен бути компетентним у спілкуванні зі школярами, їх батьками, колегами по роботі. А 

тому, усвідомлюючи значення окресленої важливої складової в структурі особистості 

педагога, студентам із недостатнім рівнем її розвитку варто розвивати комунікативну 

компетентність шляхом, наприклад, участі в різноманітних тренінгах, читання спеціальної 

літератури з розвитку комунікативних умінь тощо.  
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Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння 

сутності, структурної організації психологічної готовності старшокласників до 

екзаменаційних випробовувань, виявлено особливості впливу тривожності на психологічну 

готовність учнів середніх загальноосвітніх шкіл до складання ЗНО. 

Ключові слова: психологічна готовність старшокласників до складання ЗНО, 

тривожність.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Зовнішнє незалежне оцінювання – це форма перевірки знань 

абітурієнтів, необхідна для вступу до вищого навчального закладу. З 2015 року в Україні 

об’єднали державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання, тому кожен 

учень знає, що від того, як будуть складені ці іспити, залежить його майбутнє.  

Для того, щоб вступити до омріяного ВНЗ, випускник має отримати сертифікат 

зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже часто серед школярів існує думка, що для того, 

щоб скласти цей іспит, достатньо мати гарний багаж знань із певних предметів, пройти 

якомога більше тестових випробовувань. Але це твердження хибне. Серед абітурієнтів, які 

складали ЗНО на високий бал, і ті, які отримали низький, є суттєва різниця. І ця різниця не 

лише в знаннях, а й у психологічній готовності складати тестування.  

Сама процедура проходження іспитів у психолого-педагогічному плані надто важка, 

оскільки тут відкидається людський фактор. Саме тому вона викликає неабиякі хвилювання 

в педагогічних працівників, у батьків випускників і, звісно, самих школярів. Адже не секрет, 

що учень може чудово володіти матеріалом, однак сама атмосфера ЗНО може викликати в 

нього страх, тривожність, що призведуть до помилок при написанні тестів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Літератури, присвяченій даній проблемі, 

ще не так багато, що зумовлено її відносною новизною в розвитку сучасної системи освіти в 

Україні [1]. Серед вітчизняних науковців, які займаються психологічними аспектами 

підготовки школярів до ЗНО, варто відмітити праці Н.В. Бобак, Н.Л. Грязнової,                  

С.М. Дацунової, С.О. Павлової та ін. Водночас слід звернути увагу на науковий доробок 

М.В. Єрхової, О.М. Кабзевої, Г.Н. Макарової, М.Ю. Чибісової й ін., дослідження яких 

присвячені  готовності складання тестування на психологічному рівні.  

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті впливу тривожності на психологічну готовність учнів середніх 

загальноосвітніх шкіл до складання ЗНО. 

Виклад основного матеріалу. Проблема психологічної готовності до екзаменаційних 

випробовувань розглядається насамперед через трактування поняття “готовність” у 

психології, яке тлумачать як згоду зробити що-небудь, як бажання й прагнення сприяти 
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чомусь (М.І. Дьяченко), як певний стан психофізіологічних систем перед майбутньою 

діяльністю (С.Ю. Головін), як момент часу в житті індивіда, коли досягнутий ним рівень 

зрілості дозволяє отримати користь із конкретного досвіду (О.О. Бодальов) [1]. 

І.Ю. Кулагіна [1] виділяє два види психологічної готовності –  інтелектуальну та  

особистісну (мотиваційну).  

На думку С.О. Павлової [4], поняття “готовність до ЗНО” розкривається через такі 

структурні компоненти:  

Таблиця 1 

Компоненти готовності до ЗНО 

Компонент Показники готовності 

Пізнавальний 

 висока мобільність, переключення;  

 високий рівень організаційної діяльності;  

 висока та стійка працездатність;  

 високий рівень концентрації уваги,  її довільність;  

 структурованість мислення, його комбінаторність;  

 сформованість внутрішнього плану дій.  

Особистісний 

 наявність сформованого уявлення про ЗНО, адекватного 

дійсності;  

 адекватна самооцінка;  

 самостійність мислення та дії.  

Процесуальний 

 знайомство з процедурою ЗНО (перегляд відеострічок, пробне 

тестування);  

 навички роботи з тестовими матеріалами;  

 уміння встановлювати контакти в новій обстановці з 

незнайомими людьми.  

М. Ю. Чибісова [5] визначає психологічну готовність до незалежного тестування як 

сформованість психічних процесів і функцій, особистісних характеристик і поведінкових 

навичок, які й забезпечують успішність випускника. Згідно її концептуальних положень, 

присвячених прикладним аспектам психологічної підготовки учнів, їх батьків, педагогів до 

випускних іспитів, існує три типи труднощів, із якими стикаються школярі – процесуальні, 

когнітивні  та особистісні. 

Процесуальні труднощі – відсутність повної, чіткої інформації про  саму процедуру 

складання екзаменів. Знання про процес проходження іспиту дозволяють випускнику бути 

більш зібраним під час організації й проходження самого тестування, морально 

підготуватися до можливих труднощів, які можуть виникнути в процесі ЗНО. При реалізації 

даного типу труднощів спрацьовує принцип “Попереджений – значить озброєний”. А тому 

подолання окресленої групи труднощів забезпечується пробним проведенням іспитів, 

обміном враженнями випускників минулих навчальних років, розповсюдженням різних 

брошур, пам’яток серед старшокласників, їх батьків тощо. 
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Когнітивні труднощі відображають особливості психічного розвитку учнів, пов’язані 

передусім зі специфікою переробки ними інформації, сформованості їх мнемічних процесів. 

Через те психологічна робота з подолання даного типу труднощів перш за все спрямована на 

активізацію основних психічних пізнавальних процесів школярів, їх продуктивне 

функціонування в умовах навчально-виховного процесу. 

Особистісні труднощі пов’язані з особистісними особливостями розвитку    

випускника – його емоційною стабільністю, організованістю роботи, рівнем тривожності й 

т.п. 

Погляди, співзвучні попереднім, висвітлені і в дослідженнях Н.В. Бобак [1],            

Н.Л. Грязнової [2], С.М. Дацунової [3], за словами яких особистісні труднощі в 

старшокласників можуть бути викликані невпевненістю у власних силах і знаннях, 

відсутністю підтримки з боку батьків, однолітків та вчителів. Все це супроводжується 

тривожністю учня, яка заважає йому адекватно оцінювати себе, що в подальшому 

позначається як на результатах його учбової діяльності протягом семестрів, так і на 

показниках, отриманих під час складання ЗНО, в кінці навчального року.  

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття впливу тривожності на психологічну готовність учнів 

середніх загальноосвітніх шкіл до складання ЗНО. В опитуванні взяли участь учні 11 класів 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 й №27 м. Житомира. 

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження за методикою 

діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса, необхідно зауважити, що переважна 

більшість респондентів (43%) виявила підвищену тривожність, 42% опитаних мають низький 

і 15% - високий рівень тривожності. Зазначені показники є невтішним фактом, який вимагає 

детального вивчення чинників, котрі є причиною виникнення даного стану у школярів-

випускників. 

Так, згідно результатів, отриманих за вищевказаною методикою, основним чинником, 

що викликає тривожність в учнів, є загальна тривожність у школі, від якої страждають 37% 

юнаків. Страх ситуації перевірки знань спостерігається в 11% школярів. Така ж кількість 

респондентів (11%) має переживання соціального характеру, зокрема проблеми та страхи у 

стосунках із педагогами. Для 15% випускників характерний страх не відповідати 

очікуванням оточення, 9% опитаних притаманна фрустрація потреби в досягненні успіху. 

Страх самовираження мають лише 5% учнів старших класів.  У 12% досліджуваних – низька 

фізіологічна опірність стресу, що пов’язано з внутрішніми факторами, насамперед 

особливостями їх вищої нервової діяльності (див. рис. 1).  



64 

 

 

Рис. 1. Чинники виникнення тривожності  у школярів-випускників 

Дані, отримані за попередньою методикою, доповнені й результатами анкетування, 

проведеного серед одинадцятикласників. Всі його питання були спрямовані на визначення 

суб’єктивної готовності учнів до екзаменаційних випробовувань. 

Зокрема, відповідаючи на перше питання анкети “Які шляхи  підготовки до ЗНО Ви 

використовуєте?” думки школярів розділилися наступним чином: 85% старшокласників 

користуються послугами репетиторів, 12% опитаних самотужки намагаються підготуватися 

до тестування і лише 3% юнаків ще не починали підготовку. 

Друге питання анкети стосувалося обізнаності учнів із процедурою складання ЗНО. 

Як показало дослідження, всі респонденти без винятку ознайомлені з підсумковим 

тестуванням завдяки просвітницькій діяльності педагогів, шкільних психологів,  випускників 

минулих років, телебачення та Інтернету.  

Останнє, третє, питання анкети стосувалося характеру відчуттів, які викликає згадка 

про складання випускних іспитів. Так, 78% юнакам притаманний страх погано скласти ЗНО, 

незважаючи на належний рівень підготовки до нього. 13% старшокласників хвилюються 

через свою невідповідність очікуванням оточуючих, а саме – батьків. 9% абітурієнтів не 

відчувають тривожності щодо проходження тестування.  

 Висновки. Таким чином, як показало наше дослідження, учням-випускникам 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів у переважній більшості притаманний 

підвищений рівень тривожності, що проявляється в їх надмірному хвилюванні перед 

очікуваними труднощами, найближчі з яких пов’язані зі складанням ЗНО та досягненням 

бажаного результату – вступу до омріяного вишу. Через це, аби зменшити показники 
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окресленої вище тривожності, майбутнім абітурієнтам, їх батькам, педагогам у школі 

повинна надаватись відповідна всебічна психологічна допомога, яка охоплює такі методи 

роботи, як проведення опитування, діагностичних зрізів, індивідуальних і групових бесід, 

консультацій, розвивальних занять-практикумів, тренінгів тощо. 
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Анотація. У межах публікації розкрито сутність поняття пізнавальної активності, 

розглянуто її структурні складові, висвітлено роль досліджуваного феномена в процесі 

професіоналізації майбутніх представників педагогічної спільноти, виявлено психологічні 

особливості розвитку пізнавальної активності в студентів-майбутніх учителів біології, хімії. 

Ключові слова: пізнавальна активність, особистісно-професійне становлення. 

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Одним із завдань сучасної системи освіти, яке в наш час 

досить гостро стоїть перед вищими навчальними закладами України, є формування 

високопрофесійних фахівців, котрі володіють міцними знаннями й уміннями та здатні до 

постійного фахового розвитку. Проте, як доводять численні дослідження науковців, 

особистісно-професійне зростання студентської молоді залежить не лише від організації та 
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реалізації змісту, методів, прийомів, форм навчально-виховної роботи у ВНЗ, але й 

нерозривно пов’язане з активізацією людського фактора, насамперед пізнавальної активності 

юнаків. 

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень i публiкaцiй засвідчив, що проблема активності, 

зокрема пізнавальної, є предметом жвавого вивчення не одного десятиріччя, про що свідчить 

широкий діапазон праць представників психологічної науки. В переважній більшості 

теоретико-емпіричних досліджень розкриваються загальні підходи до розгляду активності 

особистості, обґрунтовується її зв’язок із феноменом діяльності (К.О. Абульханова-Славська, 

О.М. Леонтьєв, А.В. Петровський та ін.). Водночас чимало науковців (Ю.К. Бабанський,  

В.В. Давидов, Л.В. Занков, В.І. Лозова, О.В. Скрипченко й ін.) звертаються до дослідження 

особливостей розвитку пізнавальної активності  школярів, яка виступає необхідною умовою 

ефективного оволодіння учнями необхідними знаннями, вміннями та навичками. Утім, робіт, 

присвячених пізнавальній активності студентської молоді, небагато (О.Л. Мачушник,       

О.Г. Пиндик й ін.), що вказує на необхідність подальшої розробки цієї проблеми. 

Мeтa cтaттi пoлягaє в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей розвитку пізнавальної активності   

студентів-майбутніх педагогів. 

Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлy. Активність є однією з центральних категорій у 

психології, яка виражається в багатосторонній діяльності, що спрямована на пізнання, 

перетворення навколишнього світу, на зміну власної природи, свого психічного стану. 

У психологічній науці активність особистості розглядається насамперед у зв’язку з 

поняттями “діяльність” і часто трактується як її синонім. Саме тому деякі вчені фактично 

ототожнюють активність із діяльністю (В.А. Крутецький, А.В. Петровський та ін.) [1]. 

На думку інших дослідників, активність не тотожна діяльності: активність є ширшим 

поняттям, яке включає поняття діяльності (О.В. Скрипченко й ін.); активність і діяльність 

відносно незалежні одна від одної дефініції (К.О. Абульханова-Славська, І.А. Джидар’ян,                 

О.П. Єлисеєв та ін.) [1]. 

Зважаючи на вищезазначене, варто підкреслити різнобічність підходів до 

інтерпретації сутності окресленого поняття. Те саме стосується й категорії пізнавальної 

активності особистості. 

Як показали проведені нами наукові розвідки, до сьогодні поняття пізнавальної 

активності та її визначальні аспекти в науково-педагогічній літературі ще не набули 

однозначного тлумачення. 

Так, в “Енциклопедії освіти” пізнавальна активність трактується як “… риса 

особистості, яка виявляється в її ставленні до процесу пізнання, що передбачає стан 
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готовності, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, спрямованої на оволодіння 

індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань, способів діяльності…” [1]. 

В.І. Лозова підкреслює, що як риса особистості пізнавальна активність знаходить свій 

вияв в якості діяльності, обумовленої свідомим вибором оптимальних шляхів для досягнення 

мети пізнання [2]. 

О.М. Дубініна стверджує, що пізнавальну активність слід розглядати і як мету 

діяльності, і як засіб її досягнення, і як результат [4]. 

О.Г. Пиндик розглядає пізнавальну активність як “складне психологічне утворення, 

що є процесом ініціативного перетворення студентом предмета або явища з метою його 

глибшого пізнання, вдосконалення, вияву “Я” особистості в пізнавальній діяльності” [3]. 

Водночас, досліджуючи феномен пізнавальної активності, переважна більшість 

представників психолого-педагогічної науки (Ю.К. Бабанський, В.В. Давидов, Л.В. Занков, 

О.Л. Мачушник й ін.) розглядають його як головну, пріоритетну передумову творчого та 

повноцінного навчання особистості, зокрема студента. На думку науковців, треба навчати 

майбутніх фахівців орієнтуватися в потоці інформації, самостійно поповнювати власні 

знання, виявляти творчий підхід до розв’язання навчально-пізнавальних завдань; цю роль 

виконує пізнавальна активність. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку пізнавальної 

активності студентів-майбутніх педагогів. В опитуванні взяли участь магістри V курсу 

природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження за самостійно 

розробленою анкетою, слід відмітити, що, з огляду на відповіді респондентів, переважна 

більшість студентів відрізняється належним рівнем розвитку пізнавальної активності. 

Так, розглядаючи твердження “У вивченні предметів мені вистачає тих знань, які я 

здобуваю на заняттях”, 60% опитаних дали стверджувальну відповідь, у той час як 40% 

респондентів відповіли заперечно. Це пояснюється, з одного боку, гарним рівнем викладання 

у ВНЗ, де викладачі максимально намагаються озброїти студентів усіма необхідними 

знаннями, а з іншого – може свідчити про низький рівень самостійної роботи майбутніх 

фахівців, їх небажання витрачати час на пошук, опрацювання додаткової інформації з певних 

дисциплін.       

Аналізуючи твердження “Навчальні завдання з предметів мені нецікаві, я їх виконую, 

тому що цього вимагає викладач”, слід зазначити, що результати відповідей на нього 

ідентичні до попереднього твердження. Більшість досліджуваних (60%) виявляє інтерес до 

навчальних предметів, особливо тих, що мають практичне значення для майбутньої 
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професійної діяльності, та охоче виконує різні види завдань, аби краще опанувати 

матеріалом.   

Відповіді на твердження “Труднощі, які виникають під час вивчення предметів, 

роблять його для мене ще цікавішим” розподілилися наступним чином: 58% студентів 

відповіли “так”, 42% – “ні”. Подібні результати є свідченням належного рівня розвитку 

вольової сфери студентської молоді, яка на шляху реалізації життєвих планів здатна 

цілеспрямовано, свідомо долати різні перешкоди, що, у свою чергу, підвищує рівень власної 

самооцінки юнаків, їх упевненість у своїх силах. 

Розглядаючи твердження “Під час вивчення предметів, крім підручників і 

рекомендованої літератури, самостійно читаю додаткову літературу”, 47% магістрів 

погодилися з його змістом, 53% – заперечили викладене, що пояснюється причинами гарного 

озброєння професорсько-викладацьким складом студентів навчальним матеріалом і водночас 

низьким рівнем їх прагнення до самостійного здобуття, пізнання необхідної інформації. 

Відповіді магістрів на твердження “Матеріал більшості предметів часто активно 

обговорюю у вільний від навчання час з одногрупниками” продемонстрували їх небайдуже, 

зацікавлене ставлення до того, що вивчається в університеті, що підтверджується 75% 

позитивних тверджень. 

Як показали результати анкетування, при самостійному виконанні завдань із 

навчальних дисциплін переважна більшість опитаних студентів (80%) намагається уникати 

підказок і сторонньої допомоги, що свідчить про їх осмислений підхід до опанування 

обраним фахом.  

Дані, аналогічні до попередніх, отримані й у відповідях на твердження “За можливості 

намагаюся списати в одногрупників”: 17% респондентів відповіли “так”, 83% – “ні”.  

Думку “Оцінка з предметів для мене є важливішою, ніж знання” поділили 30% 

юнаків, у той час як 70% студентів дали негативну відповідь, що вказує на відсутність 

формального підходу до здобуття вищої освіти, свідчить про цінність отриманих знань з 

обраного фаху, які необхідні для реалізації своєї особистості у сфері майбутньої професійної 

діяльності. 

Розглядаючи твердження “Якщо через хворобу я пропускаю пари, то засмучуюсь”, 

85% студентства відповіло “так”, оскільки в цей час втрачається можливість пізнавати нове, 

поглиблювати свої знання, розширювати власну ерудицію, спілкуватися з наставниками та 

ровесниками, що позитивно позначається на психічному й особистісному розвитку 

майбутніх фахівців. 

Висновки. Таким чином, з огляду на окреслені вище результати проведеного нами 

дослідження, варто відмітити, що переважна більшість студентів відрізняється належним 
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рівнем розвитку пізнавальної активності, яка є проявом перш за все позитивного ставлення 

студентської молоді до теоретичних знань і свідомого прагнення опанування ними, 

цілеспрямованого освоєння практичних умінь, виступає передумовою ефективної 

професіоналізації, особистісно-професійного зростання майбутніх фахівців. 
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МОТИВАЦІЯ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ РОЗВИТОК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

Нехрещенюк Віта Павлівна  

магістрант  V курсу природничого факультету,  

Житомирський державний університет імені Івана Франка  

 

Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння 

сутності мотивації учіння особистості, здійснено огляд провідних класифікацій, чинників 

становлення мотивів учіння студентської молоді, розкрито їх роль у навчальній діяльності 

майбутніх представників педагогічної спільноти, виявлено психологічні особливості 

розвитку мотивів учіння в студентів-майбутніх викладачів біології, хімії. 

Ключові слова: мотивація, мотиви учіння, зовнішні та внутрішні мотиви учіння. 

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Загальновідомим є факт, що сучасні вищі навчальні заклади, з 

огляду на вимоги суспільства, мають на меті готувати не лише гарних                          

фахівців-професіоналів своєї справи, а водночас й активних особистостей, які прагнуть до 

саморозвитку, здатні до самовизначення, свідомої діяльності. Сучасний фахівець повинен 

бути конкурентоспроможним на ринку праці, а для цього він має володіти конкретною 

широкою, глибокою, гнучкою системою професійних знань, умінь і навичок, що 

реалізуватимуться в його трудовій діяльності. Щоб сформувати багаж цих знань, умінь й 

навичок у їх сукупності, важливо чітко усвідомлювати мотивацію студентської молоді у 

відповідності до обраного фаху, яка визначає особистісну спрямованість, осмисленість 
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молодих людей у виборі професії, їх активну участь у процесі навчання у ВНЗ, готовність до 

самореалізації в професійній сфері. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблема мотивації учіння особистості є 

невід’ємною складовою психолого-педагогічної науки, тому її успішне розв’язання 

визначається осмисленням того суттєвого внеску, який у дослідження загальнотеоретичних 

та методологічних аспектів цього питання зробили такі відомі вчені, як Б.Г. Ананьєв,              

Л.І. Божович, Л.С. Виготський, О.К. Дусавицький, О.В. Запорожець, Г.С. Костюк, К. Левін, 

О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов,  А. Маслоу, К. Роджерс, С.Л. Рубінштейн, З. Фрейд й ін. 

Водночас проблемою розвитку та формування мотивації учіння здебільшого на емпіричному 

рівні займалися М.І. Алексєєва, Є.Є. Васюкова, О.С. Гребенюк, В.С. Ільїн, В.І. Лозова, 

А.К. Маркова, Т.О. Матіс, О.Б. Орлов й ін. Однак, як засвідчив аналіз наукових джерел, 

переважна більшість окреслених вище науковців зосередилась на навчальній мотивації учнів 

середніх загальноосвітніх шкіл. Учбово-професійній же діяльності студентської молоді, до 

якої багато юнаків можуть бути не готові саме через відсутність або недостатню мотивацію 

їх учіння, приділено, на нашу думку, менше уваги. 

 Мeтa cтaттi пoлягaє в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей розвитку навчальної мотивації 

студентів-майбутніх педагогів. 

Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлy. Протягом тривалого часу дослідники, ведучи мову про 

учбову діяльність і її успішність, орієнтувались на провідну роль інтелектуального рівня 

особистості. Але окремі емпіричні дослідження, зокрема Н.В. Бордовської [1], В.І. Гордієнко 

[2], А.О. Реана [6] й ін., дозволили по-новому подивитися на проблему співвідношення таких 

факторів, як інтелектуальний і мотиваційний. 

Так, у дослідженнях А.О. Реана [6] були представлені наукові дані, що виявили факт 

відсутності значущого зв’язку інтелекту з успішністю. 

Цей факт отримав підтвердження й у роботі В.О. Якуніна [7], де була виявлена 

суттєва закономірність: “сильні” та “слабкі” студенти відрізняються не за рівнем інтелекту, а 

за силою, якістю й типом мотивації учбової діяльності. Для “сильних” студентів 

характерною є внутрішня мотивація: вони прагнуть на високому рівні опанувати 

професійними знаннями, орієнтуються на отримання міцних професійних знань i практичних 

умінь. Що стосується “слабких” студентів, то мотиви їх навчальної діяльності в основному 

зовнішні, ситуативні: для них важливим є уникнути осуду та покарання за погане навчання, 

не позбутися стипендії тощо. 

Про зв’язок інтелекту особистості з мотивацією її учіння йдеться й у інших численних 

теоретико-емпіричних джерелах, де підкреслюється, що висока позитивна мотивація може 
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доповнити недостатність базових знань та умінь, навичок або спеціальних здібностей, 

відіграючи роль компенсаторного фактору. Втім, за словами Н.В. Бордовської [1], А.О. Реана 

[1], у зворотному напрямку даний компенсаторний механізм не спрацьовує, тобто, яким би 

здібним й ерудованим не був студент, без бажання та поштовху до навчання успіхів він не 

досягне. 

У свою чергу, Л.Б. Ітельсон і А.В. Петровський наголошують, що учіння має місце 

лише там, де дії людини скеровані усвідомленою метою засвоїти певні знання, навички, 

уміння [4]. 

У зв’язку з цим, А.К. Маркова, Т.О. Матіс, О.Б. Орлов та ін., поглиблюючи 

концептуальні підходи до дослідження мотивації учіння, запропонували практичну програму 

вивчення мотивації, яка поширюється на такі її структурні блоки: власне мотиваційний, 

цільовий, емоційний і пізнавальний [5]. 

В.І. Гордієнко [2], акцентуючи увагу на власне мотиваційному компоненті, відмітила, 

що мотивація учіння складається з низки постійно змінюваних і взаємозалежних спонук. 

Відтак, становлення мотивації є не простим зростанням позитивного або посиленням 

негативного ставлення до учіння, а ускладненням структури мотиваційної сфери особистості, 

її спонук. 

О.К. Дусавицький [3], звертаючись перш за все до цільової й пізнавальної складової 

навчальної мотивації,  підкреслив, що учбово-професійна діяльність студентів у ВНЗ 

можлива за умови, якщо в її основі лежать мотиви, що відповідають прямим продуктам такої 

діяльності, а саме – теоретичним знанням. Такими мотивами виступають навчально-

професійні інтереси, теоретичні за змістом, які спрямовані на пізнання предмету чи явища, 

принципу його пояснення. Ці інтереси можуть бути відсутні або недостатньо розвинуті, тоді, 

на думку дослідника, навчальною діяльністю студента керують інші мотиви, наприклад, 

прагнення отримати вищу освіту взагалі (диплом). У такому випадку можна говорити про 

відсутність психологічної основи розгортання повноцінної учбово-професійної діяльності. 

Через це на даному віковому етапі розвитку особистості студента головною лінією його 

життя повинна бути активність, спрямована на оволодіння способами теоретичного аналізу 

професійних знань. 

Натомість, зважаючи на вищезазначене, слід відмітити, що переважна більшість 

науковців, поглиблюючи уявлення про видову різноманітність навчальної мотивації, 

звернулись передусім до її зовнішніх і внутрішніх мотивів. Так, мотиви, які спонукають 

діяльність і не пов’язані з нею прямо, є зовнішніми по відношенню до цієї діяльності; якщо ж 

мотиви пов’язані з самою діяльністю безпосередньо, то їх називають внутрішніми. Різні 

мотиви мають різний вплив на результати діяльності, тобто на її ефективність. 
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Водночас К. Штарке в роботах, присвячених студентству, виокремлює чинники, які 

визначають становлення зовнішньої та внутрішньої мотивації студента, а саме: передісторія, 

котра характеризує його до вступу до ВНЗ, сьогоднішній стан і навчальна діяльність у виші, 

а також життєві плани майбутнього фахівця [4]. 

Відтак, беручи до уваги окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку мотивів учіння 

студентів-майбутніх представників педагогічної спільноти. Опитуванням було охоплено 

студентів V курсу природничого факультету Житомирського державного університету імені 

Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження, отриманих за 

методикою вивчення мотивації навчання у ВНЗ Т.І. Ільїної, необхідно зазначити, що 

переважна більшість респондентів відрізняється високим рівнем прагнення до набуття знань, 

допитливістю (43%) та високим рівнем прагнення оволодіти професією (36%). Така картина, 

на наш погляд, відображає загальну тенденцію у ставленні до навчання серед студентської 

молоді старших, випускних курсів, яка стоїть на порозі завершення здобуття освіти у виші та 

пошуку перспектив насамперед професійної самореалізації, де незайвими будуть отримані у 

виші ЗУН перш за все з фахових предметів, бажання пізнати всі сторони майбутньої трудової 

діяльності (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Особливості розвитку мотивів учіння студентської молоді 

Рівень 

Мотиви учіння 

Набуття знань 
Оволодіння 

професією 
Отримання диплома 

Кількість 

досліджуваних 

Кількість 

досліджуваних 

Кількість 

досліджуваних 

абсол. у % абсол. у % абсол. у % 

Високий 12 43 10 36 6 21 

Середній 10 36 10 36 10 36 

Низький 6 21 8 28 12 43 

Водночас втішним є факт домінування в майже половини опитаних (43%) низького 

рівня формального отримання диплома. Подібна чітка сформованість даного мотиву в 

значної кількості магістрів свідчить, із одного боку, про їх прагнення до відповідності 

кваліфікаційного рівня й рівня професійних знань, умінь і навичок, з іншого – про високий 

рівень саморегуляції поведінки, діяльності студентів і їх здатність свідомо, цілеспрямовано 

визначати основні шляхи власного особистісно-професійного розвитку, в якому цінність 

реальних знань, досвіду випереджає прояви формалізму. 
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Дані, отримані за методикою Т.І. Ільїної, доповнені й результатами опитування за 

методикою діагностики структури навчальної мотивації Л.М. Фридмана, що відображено в 

табл. 2.  

Таблиця 2 

Рівні розвитку навчальної мотивації студентів-майбутніх педагогів 

Рівні мотивації 

Внутрішня мотивація Зовнішня мотивація 

Кількість 

досліджуваних 

Кількість 

досліджуваних 

абсол. у % абсол. у % 

Високий 8 30 7 26 

Середній 5 16 5 19 

Низький 2 6 1 3 

Отже, як видно з табл. 2, 52% досліджуваних від загальної кількості опитаних 

студентів керуються внутрішніми мотивами навчання. Для юнаків окресленої групи 

опанування професії є водночас і мотивом, і метою навчальної діяльності. Такі студенти 

отримують задоволення від пізнання різноманітних аспектів, знайомства з певними 

особливостями своєї професії; вони є активними та чітко знають, чого хочуть у житті. Все це 

вказує на те, що майбутні представники педагогічної спільноти з притаманною їм 

внутрішньою мотивацією навчання після закінчення ВНЗ стануть компетентними фахівцями, 

які володіють системою знань відповідно до обраної професії. 

Інша частина респондентів (48%) відрізняється зовнішньою мотивацією навчання. 

Для таких студентів навчання не є засобом оволодіння професійним досвідом, а виступає 

допоміжним щаблем у досягненні важливіших цілей (отримання гарної оцінки, диплома, 

стипендії, похвали, визнання товаришів, підпорядкування вимозі викладача й ін.). Провідним 

мотивом діяльності юнаків зазначеної групи є матеріальний аспект забезпечення власних 

потреб. У разі незадоволення в майбутньому студентською молоддю з зовнішньою 

мотивацією своєю професією це може призвести до її працевлаштування не за фахом, до 

вибору іншого виду діяльності.  

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

переважна більшість студентів-магістрів природничого факультету характеризується 

належним рівнем розвитку професійної мотивації учіння, в основі якої лежить усвідомлена 

постановка пріоритету навчальної діяльності та перспектив застосування в майбутньому 

набутих знань. 

Професорсько-викладацькому складу, що співпрацює зі студентською молоддю, 

потрібно пам’ятати, що мотивація учіння юнаків в умовах сьогодення визначається багатьма 

чинниками, зокрема їх упевненістю в собі й відчуттям власної гідності, перспективності, 

інтересом до предметів, сприйняттям їх повноти, бажанням виконувати поставлені завдання 
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тощо. Саме тому кожен педагог, який працює у ВНЗ, повинен розвивати у студентів відчуття 

впевненості у власних силах, у власному “Я”, відчуття успішності, ставити важкі, але 

досяжні цілі, регулювати підбір завдань так, щоб постійно підтримувати оптимальну 

мотивацію до використання свого потенціалу спочатку в учбово-професійній, а згодом – й у 

трудовій діяльності. 
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Анотація. У межах публікації розкрито сутність поняття ідеалу особистості, 

висвітлено чинники його становлення, проаналізовано умови формування образу ідеального 

викладача в студентської молоді під час її професіоналізації у ВНЗ, виявлено психологічні 

особливості розвитку досліджуваного феномена в студентів-майбутніх представників 

педагогічної спільноти.  
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Ключові слова: ідеал, образ ідеального педагога, професійно важливі якості, 

особистісно-професійне зростання.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. Як визнaчeнo в Нaцioнaльнiй дoктpинi poзвиткy ocвiти в 

Укpaїнi, одним iз пpiopитeтних нaпpямiв дepжaвнoї пoлiтики cтocoвнo poзвиткy вищoї ocвiти 

є пiдгoтoвкa висококвaлiфiкoвaних кaдpiв, здaтних самостійно, творчо, оперативно 

вирішувати завдання сьогодення. Задовольнити дані вимоги суспільства мoжe лишe нoвe 

пoкoлiння пeдaгoгiв-пpoфecioнaлiв, зокрема викладачів ВНЗ, яким повинен бути 

притаманний певний набір професійно важливих якостей, що поєднує в собі, з одного боку, 

“одвічні”, незалежні від часу, цінності, з іншого – ”pухливi“, котрі відповідають викликам 

нового часу, якості, кoмпeтeнцiї. 

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджeнь i публiкaцiй. У психолого-педагогічній науці звернення 

до вивчeння iдeaлiв ocoбиcтocтi є досить поширеним, про що свідчать численні праці 

дослідників – Л.С. Виготського, Д.Б. Ельконіна, І.С. Кона, Т.М. Титаренко, Д.І. Фельдштейна та 

ін. Натомість, із-поміж широкого кола робіт варто відзначити науковий доробок                       

О.А. Дубасенюк, Ф.Н. Гоноболіна, Н.В. Кузьміної, Л.М. Мітіної, Н.І. Стрелянової й ін., 

присвячений проблемі становлення професійного ідеалу педагога, який визначає характер 

його спрямованості, а отже, рівень успішності в професійній діяльності. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей усвідомлення студентами-майбутніми 

педагогами образу ідеального викладача.  

Виклад основного матеріалу. Якщо звернутися до “Психологічного словника” за 

редакцією А.В. Петровського й М.Г. Ярошевського [5] щодо тлумачення поняття “ідеал”, то 

слід зазначити, що його автори вбачають у даній дефініції щocь дocкoнaлe, чoгo, мoжливo, 

щe нeмaє, aлe дo чoгo cлiд пpaгнyти. Як iдeaл мoжe виcтyпaти cyкyпнicть нopм пoвeдiнки; 

oбpaз, щo втiлює нaйбiльш цiннi та пpивaбливi людcькi pиcи, oбpaз, який cлyжить зpaзкoм. 

У сучасній психологічній науці, кoли мoвa йдe пpo фopмyвaння iдeaлy ocoбиcтocтi, 

cлiд мaти нa yвaзi пepeхiд вiд iдeaлy, який пpeдcтaвлений кoнкpeтнoю ocoбиcтicтю, дo 

дeякoгo yзaгaльнeнoгo oбpaзy. Пpи цьoмy пiдкpecлюєтьcя, щo iдeaл мaє тaкy ocoбливicть, як 

cтiйкicть. Пpичомy, чим вищe yзaгaльнeнicть oбpaзy iдeaлy, тим вiн cтiйкiший. 

Iдeaл мaє бaгaтo cпiльнoгo з coцiaльнoю poллю, aлe цe бiльш зaгaльнe явищe, яке 

пpoявляєтьcя в будь-якiй дiяльнocтi, нa вiдмiну вiд coцiaльних poлeй, котрi мають своє 

представлення лише в cувopo визнaчeних cитуaцiях. 

Iдeaл людини нe зaвжди є йoгo iдeaлiзoвaним вiдoбpaжeнням. В iдeaлi нepiдкo 

втiлюєтьcя тe, чoгo бpaкyє особистості, тe, дo чoгo вoнa пpaгнe для тoгo, щoб бyти 
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зaдoвoлeною cвoїми плaнaми й мpiями. Пpaгнeння дocягти iдeaлy мoжe виcтyпити як 

нaйвaжливiший мoтив пoвeдiнки людини, cтaти тим, щo cтaнoвить ceнc її життя. Iдeaл y 

cвoїй poзвиненiй фopмi пpитaмaнний особистостi, якa здaтнa випepeджaти peaльнy дiю 

iдeaльною, уявляти peзyльтaти пpaцi ще дo її пoчaткy. Iдeaли фopмyютьcя пiд впливoм 

coцiaльнoгo cepeдoвищa та знaчною мipою визнaчaютьcя cвiтoглядoм людини й 

мeнтaлiтeтoм cycпiльcтвa [5].  

О.Ф. Лaзуpcький інтерпретує iдeaл як ”… зaгaльнi, ocнoвнi cтopoни життя, з якими 

людинa нaмaгaєтьcя зicтaвити ceбe“ [3, c. 155]. Дocлiдник зaуважує, щo в ocнoвi iдeaлу 

лeжить cпpaвa життя людини. Iншими cлoвaми, iдeaл – нaйяcкpaвiшa зa cвoїм виpaжeнням 

cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi нa тi чи iншi цiннocтi. Нaявнicть пeвнoгo iдeaлу в людини 

визнaчaє ocoбливocтi її ocoбиcтicних пpoявiв i хapaктep її дiяльнocтi. Iдeaл мoжe бути 

гapaнтiєю духoвнoгo здopoв’я людини, aлe мoжe, cпpямoвуючи нaпpямoк дiяльнocтi тiєю чи 

iншoю мipoю, являти coбoю для нeї зaгpoзу. Тaк, iдeaл aльтpуїзму, peлiгiї зaбeзпeчує 

мopaльнe здopoв’я ocoбиcтocтi. Iдeaл влaди, нaвпaки, являє coбoю зaгpoзу. Людинa, 

пpaгнучи дocягти cвoїх цiлeй, нe звaжaючи нa зacoби та cпocoби їх дocягнeння, бeзжaльнo 

нищить вci пepeшкoди, щo зуcтpiчaютьcя нa шляху. Цe пpизвoдить дo дeфopмaцiї людcькoї 

ocoбиcтocтi. 

За словами I.В. Бaбуpoвої [1], cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi пoчинaєтьcя з пoняття 

”iдeaл“. Цiннicть є peзультaтoм peaлiзaцiї iдeaлу, щo дaє змoгу уявити лoгiчнo зaвepшeний 

лaнцюжoк пoнять: iдeaл – цiннicть – цiннicнi opiєнтaцiї – cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi. 

Погляди, співзвучні вищевказаним, висвітлені й у дослідженнях С.Л. Рубінштейна [6]. 

На думку aвтopа, в iдeaлaх людини яcкpaвo пpoявляєтьcя її зaгaльнa cпpямoвaнicть. 

Відображаючиcь у них, вoнa чepeз них i фopмyєтьcя. Iдeaли розвиваютьcя пiд визнaчaльним 

впливoм гpoмaдcьких oцiнoк. Утiлюючиcь в iдeaлi, чepeз йoгo пocepeдництвo цi гpoмaдcькi 

oцiнки фopмyють зaгaльнy cпpямoвaнicть особистості.  

У свою чергу, Н.І. Стрелянова зауважила, що становлення ідeaлів відбуваєтьcя нe 

тiльки пiд бeзпocepeднiм впливoм coцiaльнoгo oтoчeння, aлe й чepeз cпoжиту iндивiдoм 

iнфopмaцiю [7]. 

Н.В. Кoзлoва, працюючи над проблемою особистісно-професійного зростання 

студентської молоді під час її навчання у ВНЗ, відмітила, що становлення особистості 

майбутнього фахівця відображається в образі його ідеального професіонала. При цьому у 

фopмyвaннi цьoгo oбpaзy бepyть aктивнy yчacть як caмі cтyдeнти, тaк i тe cepeдoвищe, яке 

cклaдaєтьcя нaвкoлo них, тa зaгaльнa yнiкaльнa aтмocфepa, якa icнyє в yнiвepcитeтi, 

насамперед взаємодія з наставниками-виклaдaчaми [2]. 
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Ocoбливo aктуaльнa ця пpoблeмa  в пpoфeciйнoму cтaнoвлeннi мaйбутнiх пeдaгoгiв, 

ocкiльки iдeaл – ocнoвний життєвий пpинцип, в якoму вiдoбpaжaєтьcя oбpaз cвiту з пoгляду 

йoгo вiдпoвiднocтi iнтepecaм ocoбиcтocтi, що позначається на спрямованості як самого 

представника педагогічної спільноти, так і його вихованців. 

В.М. Мeзинoв ввaжaє, щo ”… пoчaткoм фopмyвaння кoнкypeнтocпpoмoжнocтi 

мaйбyтньoгo педагога“ є нe тiльки ”ocмиcлeння пpoфeciйних acпeктiв“ i ”фopмyвaння 

пeдaгoгiчних пepeкoнaнь, eтичних пpинципiв“, a й ”зacвoєння пpoфeciйних нopм, цiннocтeй, 

фopмyвaння професійних iдeaлiв“ [4, c. 32]. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей усвідомлення 

студентами-майбутніми педагогами образу ідеального викладача. В анкетуванні взяли участь 

магістри V курсу природничого факультету Житомирського державного університету імені 

Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження за власноруч 

розробленою нами анкетою “Мій ідеал”, в якiй cтyдeнти пoвиннi бyли oбpaти цитaти, що 

характеризують різні сторони (якості) особистості педагога, необхідно зауважити, що 

переважна більшість юнаків (36%) обрали твердження про ідеального викладача як добру та 

емпатійну людину. На їхню думку, доброта наставника полягає в його пpaгнeнні дoпoмoгти 

своїм вихованцям, пpичoму нe вимaгaючи зa цe пoдяки. Цe влacтивicть душi, щo дoзвoляє нe 

зaлишaтиcя бaйдужим дo проблем iнших, oпинятиcя пopуч тoдi, кoли цe тaк нeoбхiднo 

людинi. 

35% респондентів віддали перевагу цитатам, в яких розкривається значення 

справедливості як професійно важливої якості в структурі ідеального образу педагога, що 

проявляється в його об’єктивності та неупередженості по відношенню до суб’єктів (учнів, 

студентів) своєї професійної діяльності. 

На патріотичність й сміливість педагога звернули увагу 10% опитаних, його 

законослухняність – така ж кількість (10%) досліджуваних. Мудрість і розсудливість 

викладача, які перш за все проявляються в його здатності пpиймaти нaйбiльш aдeквaтнi 

piшeння в складних cитуaцiях педагогічної взаємодії, стали приорітетом для 6% студентів. Зa 

людинy, щo виpaжaє пoтяг дo пpeкpacнoгo тa вiчнoгo, бyлo вибpaнo 3% цитaт (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Особливості усвідомлення студентами образу ідеального педагога 

Дані, отримані під час анкетування, пiдтвepджeнi й peзультaтaми oпитувaння, в якому 

pecпoндeнтaм бyлo зaпpoпoнoвaнo створити портрет iдeaльного викладача на основі опису 

кoнкpeтних якостей, що є його складовими (див. тaбл. 1).  

Тaблиця 1 

Складові образу ідеального викладача 

Якості особистості педагога 
Кiлькicть якостей 

aбcoлютнa відносна, у % 

диcциплiнoвaнicть, oбoв’язкoвicть, 

пyнктyaльнicть, вiдпoвiдaльнicть 
14 15 

дoбpoтa, дoбpoзичливicть 12 12 

пoчyття гyмopy 11 11 

cпpaвeдливicть, oб’єктивнicть 10 10 

знaння пpeдмeтa 9 9 

вимoгливicть 9 9 

пopяднicть, чecнicть 9 9 

eнepгiйність, aктивнicть, пpaцeздaтнicть 4 4 

пoвaгa дo yчнiв 4 4 

вpiвнoвaжeнicть 3 3 

зaхoплeння пpeдмeтoм 3 3 

зoвнiшнiй вигляд 3 3 

кoмyнiкaбeльнicть 3 3 

тoлepaнтнicть, тepплячicть 3 3 

твopчe миcлeння 2 2 

Отже, як видно з табл. 1, у наведеному вище переліку професійно важливих якостей 

викладача домінують його особистісні характеристики, передусім моральні, вольові якості. 

Поряд із цим майже не поступилася їм якість, яка вирізняє педагога як майстра, 

пpoфecioнaлa власної cпpaви – знання ним свого предмета. Відтак, ідеальний викладач – це 

диcциплiнoвaна, пyнктyaльна, вiдпoвiдaльна, дoбpа, дoбpoзичлива, cпpaвeдлива, вимoглива, 

36% 

35% 

10% 

10% 
6% 

3% 

доброта, емпатійність 

справедливість 

патріотичність, сміливість 

законослухняність 

мудрість, розсудливість 

потяг до прекрасного, вічного 
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пopядна, чecна, чуйна людина з багатогранними інтересами, основна сфера прояву яких – 

професійна діяльність. 

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, образ 

ідеального педагога є інтегрованим утворенням, що поєднує в собі, з одного боку, 

загальнодюдські, особистісні імперативи, з іншого – якості, в яких відображається 

професіоналізм викладача. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ  

В СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

Соловей  Олег Олександрович 

магістрант V курсу факультету фізичного виховання і спорту,  

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

  

Анотація. У межах публікації розкрито різні концептуальні підходи щодо розуміння 

природи емпатії, висвітлено її структурні складові, обґрунтовано значення досліджуваного 

феномена в професійній діяльності вчителя, виявлено психологічні особливості розвитку 

емпатії в студентів-майбутніх представників педагогічної спільноти. 
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Ключові слова: емпатія, професійно важливі якості, особистісно-професійне 

зростання.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах 

трансформаційних перетворень у системі вищої освіти України особлива увага науковців 

приділяється проблемі підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців, 

підготовки кадрів із такими психологічними властивостями, які здатні забезпечити 

професійну мобільність та ефективну професійну діяльність особистості протягом тривалого 

часу.  

Насамперед ця проблема стосується підготовки педагогічних працівників, зокрема 

вчителів, майбутня діяльність яких вимагає особливих зусиль і сформованості цілої низки 

професійних особистісних якостей, перш за все емпатії, котра відіграє важливу роль у 

професійному становленні майбутніх фахівців. 

Знання механізмів розвитку емпатії, її індивідуально-психологічних особливостей 

дозволить керувати моральним розвитком майбутніх представників педагогічної спільноти, 

допомагати їм у гармонізації життєвого й професійного самовизначення, міжособистісних 

стосунків, а загалом, гуманізувати суспільні відносини, наповнити загальнолюдські ідеали 

реальним змістом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що первинні форми уявлень про 

емпатію виникли в межах філософських дисциплін. З часом у процесі становлення 

психології як науки емпатія перейшла з абстрактної, філософської категорії в конкретну 

властивість особистості, яка стала предметом вивчення передусім зарубіжних психологів     

(А. Бен, Ч. Кулі, Дж. Мід, Т. Рібо, К. Роджерс, З. Фрейд та ін.). 

Щодо вітчизняної психолого-педагогічної науки, то різні аспекти дослідження даної 

проблеми (особливості розвитку емпатії та її компонентів,  співвідношення емпатії й 

моральності, вплив різних факторів на процес виховання емпатії тощо) знайшли своє 

відображення в працях Л.П. Алексєєвої, С.Б. Борисенко, Т.П. Гаврилової,                            

Г.Ф. Михайліченко, Л.П. Стрєлкової, Н.О. Шевченко, І.М. Юсупова та ін. Водночас на 

особливу увагу заслуговує науковий доробок Т.В. Василишиної, Л.П. Журавльової,           

С.М. Максимець, Н.П. Максимчук й ін., в якому обґрунтовано значення окресленого 

феномена в професійній діяльності педагога. 

Мeтa cтaттi пoлягaє в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей розвитку емпатії в студентів-майбутніх 

представників педагогічної спільноти. 
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Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлy. Дослідженню емпатії присвячено значну кількість 

публікацій, але й досі цей феномен залишається предметом гострих дискусій із боку 

філософів, психологів, педагогів.  

Зокрема, давньогрецькі стоїки стверджували, що існує особлива духовна спільність 

між людьми, завдяки якій вони співчувають один одному. У Стародавній Греції співчуття 

цінувалось настільки високо, що заслуговувало спеціального предмета поклоніння, а в 

Давньому Китаї воно було залучено до реєстру основних чеснот людини. Наприкінці        

XVII ст. – на початку XVIII ст. у концепціях А. Шефтсбері та Ф. Гатченсона емпатія 

вживалася в значенні міжособистісної прихильності, що має психологічний характер. Проте 

серйозні дослідження емпатії були започатковані лише в ХІХ ст. в Європі й згодом знайшли 

своє поширення в різних частинах Земної кулі [5, с. 95]. Відтак, сьогодні можна виокремити 

кілька основних підходів щодо розуміння психологічної природи емпатії, які склалися в 

сучасній психологічній науці [1, с. 92]. 

 Так, представники першого підходу (В. Мак-Дугалл, Т.І. Пашукова та ін.) 

розглядають емпатію як емоційне явище, що забезпечує емоційну співучасть у переживаннях 

іншої людини та її емоційне прийняття. У процесі соціальної взаємодії особистість емоційно 

відгукується на почуття іншої, сприймає радість іншого як власну, відчуває його біль як свій 

[4, с. 91]. 

 У контексті другого підходу (Т.П. Гаврилова, О.Г. Ковальов, А.В. Соломатіна й ін.) 

емпатія трактується як афективно-когнітивне явище, яке забезпечує не лише 

співпереживання з іншим, а й пізнання іншого, проникнення в його внутрішній світ [6, с. 57].   

 Третій підхід (В.І. Войтко, Р.Б. Карамуратова, О.П. Сопіков та ін.) визначає емпатію 

як когнітивне явище, яке забезпечує розуміння й аналіз переживань іншої людини. Емпатія 

трактується як “… розуміння відношень, почуттів, психічних станів іншої особи на відміну 

від симпатії, для якої характерне співпереживання” [6, с. 40].  

 Представники четвертого підходу (С.Б. Борисенко, Л.П. Журавльова,                                 

С.М. Максимець, Т. Рібо та ін.) розглядають емпатію як складне інтегральне психологічне 

явище, яке поєднує в собі емоційний, когнітивний й поведінковий компоненти. Ця 

сукупність взаємопов’язаних елементів відображає складну ієрархічну структуру та динаміку 

цього явища, яке в розгорнутому вигляді складається з чотирьох ланок: споглядання – 

співпереживання – переживання з приводу почуттів іншого – сприяння [2, с. 94].  

Утім, зважаючи на теоретико-емпіричні розвідки представників останнього підходу, 

зокрема Л.П. Журавльової [3] й С.М. Максимець [5], варто відмітити, що в межах своїх 

концептуальних поглядів дані науковці звернули особливу увагу на важливе значення 

емпатії в професійній діяльності педагога, яка, за їх словами, буде неефективною при 
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відсутності або зниженні її рівня. У даному випадку мається на увазі вміння педагога 

наблизитися до внутрішнього світу іншої людини у відповідності з її емоційним станом, що є 

неможливим без виражених емпатійних здібностей. Емпатійні прояви можна вважати 

основними в процесі встановлення контактів із іншими людьми, а тим більше в процесі 

організації навчально-виховної діяльності школярів, взаємодії з батьківським колективом 

класу та колегами [7]. 

Особливо актуальна ця проблема в професійному становленні майбутніх педагогів, 

оскільки саме в цей період продовжує розвиватися емпатійне ставлення до інших, 

мотивується професійне самовизначення. Для майбутнього педагога емпатія є професійно 

важливою якістю, оскільки в процесі її розвитку студенти набувають таких особистісних 

якостей, як співчуття, співпереживання, емоційної чуйності, розуміння психологічних станів 

інших людей, потреби спілкуватися й допомагати іншим [7]. 

Відтак, зважаючи нa вищевказані тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку емпатії у 

студентській групі майбутніх представників педагогічної спільноти. В опитуванні взяли 

участь магістри V курсу факультету фізичного виховання і спорту Житомирського 

державного університету імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження, отриманих за 

методикою “Діагностика рівня емпатійних здібностей” В.В. Бойка, необхідно зазначити, що 

переважна більшість респондентів відрізняється середнім рівнем розвитку структурних 

складових (каналів) емпатії. 

Так, раціональний канал емпатії, який характеризує спрямованість уваги, сприйняття 

й мислення особистості на стан, проблеми, поведінку іншої людини, у 40% опитаних 

перебуває на середньому рівні свого розвитку та в  такої ж кількості досліджуваних (40%) – 

на низькому, а в 20% – заниженому рівнях. 

Емоційний канал емпатії фіксує здатність емпатуючого входити в емоційний резонанс 

із тими, хто його оточує. За даною шкалою високий рівень притаманний 20% респондентам, 

55% – середній і 25% – низький. 

Інтуїтивний канал емпатії свідчить про здатність бачити поведінку партнерів, діяти в 

умовах дефіциту початкової інформації про них, спираючись на досвід, що зберігається в 

підсвідомості. На рівні інтуїції замикаються й узагальнюються різні відомості про 

оточуючих. Відтак, із огляду на результати дослідження, слід підкреслити, що зазначені 

інтуїтивні можливості в 10% опитаних перебувають на високому рівні, у 60% – на 

середньому, а у 30% – на низькому рівнях. 

Установки, які сприяють чи перешкоджають емпатії, а відповідно полегшують чи 
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ускладнюють дію всіх емпатійних каналів, у 15% юнаків перебувають на високому рівні, в 

60% – на середньому та в 25% – на низькому рівнях. 

Проникаюча здатність в емпатії – це важлива комунікативна властивість людини, що 

дає змогу створювати атмосферу відвертості, довіри, душевності. Для 5% студентів 

характерним є високий рівень розвитку здатності до емпатії, 75% – середній рівень й для 

20% – низький рівень розвитку проникаючої здатності до емпатії. 

Ідентифікація – ще одна умова успішної емпатії, це уміння зрозуміти іншого на основі 

співпереживань, уміння поставити себе на місце партнера. Відповідно до даної шкали, 10% 

досліджуваних відрізняється високим рівнем ідентифікації, 50% мають середній та ще 40% – 

низький  рівень.  

Дані, отримані за методикою В.В. Бойка, доповнені й результатами опитування за 

методикою “Діагностика рівня емпатії” І.М. Юсупова, що відображено в табл. 1.  

Таблиця 1 

Особливості розвитку емпатії  

в студентів-майбутніх учителів фізичної культури 

Рівень емпатії 
Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у% 

Дуже високий 0 0 

Високий 11 55 

Середній 9 45 

Низький 0 0 

Дуже низький 0 0 

 Отже, як видно з табл. 1, 55% майбутніх фахівців мають високий рівень емпатії, що 

характеризується чуйністю, товариськістю, швидким знаходженням спільної мови та 

встановленням контактів. Такі вчителі чутливі до дитячих потреб і проблем, великодушні, 

схильні багато що їм пробачати. Вони емоційно чуйні, швидко встановлюють контакти й 

знаходять спільну мову; намагаються не допускати конфліктів, знаходять компромісні 

рішення. Добре переносять критику на свою адресу; віддають перевагу праці з людьми, ніж 

на самоті. Постійно потребують схвалення своїх дій із боку колег та керівництва. Учні 

тягнуться до таких педагогів, а навколишні цінують за щиросердність. 

Група студентів, які мають середній рівень розвитку емпатії, становить 45% 

респондентів. Таких педагогів не можна віднести до числа “товстошкірих”, утім, як і до 

особливо чутливих осіб. У взаєминах із людьми судять про них насамперед по вчинках, 

менше цікавлячись мотивами останніх. Здебільшого тримають виявлення своїх емоцій під 

контролем. Уважні до співрозмовника, намагаються зрозуміти, що стоїть за його словами, 

однак при зайвому виявленні ним почуттів утрачають терпіння. У них немає розкутості 
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почуттів, що заважає повноцінному сприйняттю учнів і є перешкодою у становленні 

повноцінних взаємин співробітництва з учнями в педагогічному процесі. 

Аналогічні результати про домінування в майбутніх представників педагогічної 

спільноти високого рівня розвитку емпатійності отримано й за допомогою методики “Шкала 

емоційного відгуку” А. Меграбяна та Н. Епштейна (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Психологічні особливості розвитку емпатійності в майбутніх педагогів 

Рівень емпатії 
Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у% 

Дуже високий 0 0 

Високий 13 65 

Середній 7 35 

Низький 0 0 

Дуже низький 0 0 

 З даних, наведених вище, видно, що 65% досліджуваних мають високий рівень 

емпатії, що свідчить про їх здатність до поступливості, готовності пробачати інших (але не 

себе). Студенти цієї групи, в порівнянні з іншими юнаками, більш емоційні, частіше плачуть; 

як правило, вони мали батьків, які проводили з ними багато часу, яскраво проявляли свої 

емоції та говорили про власні почуття. Майбутні фахівці окресленого рівня виявляють 

альтруїзм у реальних вчинках, схильні надавати людям діяльну допомогу, більш орієнтовані 

на моральні оцінки, оцінюють позитивні соціальні риси як важливі, менш агресивні. 

 Група студентів, які мають середній рівень розвитку емпатії, становить 35% 

респондентів. Вони більш схильні судити про інших за вчинками, ніж довіряти своїм 

особистим враженням. Як правило, добре контролюють власні емоційні прояви, але при 

цьому часто не можуть прогнозувати розвиток відносин між людьми. 

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

переважній більшості студентів-магістрів факультету фізичного виховання і спорту 

притаманний високий рівень розвитку емпатії. На наш погляд, це зумовлено специфікою 

обраного фаху, оскільки юнаки, які займаються спортом, здатні сприймати почуття 

товаришів, як свої власні, переймаючись їх хвилюваннями в різних ситуаціях тренувальної 

та змагальної діяльності. Майбутні педагоги зазначеного факультету під час професійної 

підготовки у ВНЗ можуть відчути всю ту радість перемоги чи гіркоту поразки, що відчуває 

інший, адже й самі колись були в подібних ситуаціях. Коли все ґрунтується на довірі, в 

командних змаганнях спортсмени хвилюються один за одного, співчувають, 

співпереживають один одному, адже результат залежить від спільних дій, від спільних 

зусиль, від спільної підтримки.  
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ПСИХОЛОГІЧНA ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ-МAЙБУТНІХ ПЕДAГОГІВ  
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Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння 

сутності поняття “готовність до діяльності”, розглянуто структурно-функціональні 

компоненти даного утворення, розкрито його основні характеристики, проаналізовано 

значення досліджуваного феномена в професійній діяльності майбутніх представників 

педагогічної спільноти, виявлено психологічні особливості розвитку психологічної 

готовності студентів-майбутніх педагогів до професійної діяльності. 

Ключові слова: готовність до діяльності, установка, професійна діяльність, 

особистісно-професійне самовизначення. 
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Пocтaнoвкa пpoблeми. В умовaх демокрaтизації життя, рaдикальних політичних та 

економічних змін суспільство потребує освіченого й aктивного громaдянина зі стaлими 

поглядaми, який постійно прагне до саморозвитку, до сaмовдосконaлення. В його підготовці 

особлива роль нaлежить системі вищої освіти, зaвдaння якої – підготувaти компетентного 

фaхівця, здaтного зaдовольняти aктуальні вимоги сьогодення.  

Самореалізація особистості як представника певної професійної спільноти 

розпочинається зі здійснення старшокласниками свого вибору професії, який виступає 

точкою відліку їх професійного шляху. При цьому процес професіоналізації особистості 

неможливий без її психологічної готовності розпочати професійну діяльність. Саме 

готовність є одним із основних структурних компонентів у діяльності людини, зокрема 

трудовій, которий акумулює в собі необхідні складові для успішного вирішення поставлених 

завдань. 

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджeнь i публiкaцiй вказує на наявність різних підходів до 

визначення поняття “готовність до діяльності”, яке на ранніх етапах розвитку перш за все 

вітчизняної психології інтерпретувалося науковцями як якість особистості (К.К. Платонов й 

ін.), як наявність здібностей (Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.), а згодом – як знання про 

професію й практичні вміння та навички (Л.М. Король, Н.В. Кузьміна, Л.В. Романенко,      

В.В. Сєріков й ін.), що дало змогу розширити та поглибити психологічні знання про сутність 

окресленої дефініції й підійти до неї як до інтегрального багаторівневого динамічного 

особистісного утворення, що поширюється на всі сфери професійної діяльності особистості, 

зокрема педагогічну. У зв’язку з цим, фундаментальні питання фахової підготовки 

освітянських кадрів і формування готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності 

стали предметом вивчення І.П. Андрійчук, В.І. Бондара, І.С. Булах, Ж.П. Вірної,                 

Б.С. Гершунського, Л.В. Долинської, К.М. Дурай-Новакової, І.А. Зязюна, В.Г. Панка,           

Н.І. Пов’якель, В.О. Сластьоніна та ін. 

 Мeтa cтaттi пoлягaє в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми й розкритті психологічних особливостей розвитку психологічної готовності 

студентів-майбутніх педагогів до професійної діяльності. 

Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлy. Перші фундаментальні дослідження проблеми 

готовності до діяльності пов’язані з науковим доробком колективу грузинських            

учених-психологів на чолі з Д.М. Узнадзе, які поняття “готовність до діяльності” 

ототожнили з поняттям “готовність суб’єкта до дії” та дійшли до висновку, що у випадку 

наявності будь-якої потреби й ситуації її задоволення в суб’єкта виникає специфічний стан, 

який можна характеризувати як готовність, як установку його до здійснення певної 

діяльності, спрямованої на задоволення актуальної потреби [1].  
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Згодом поняття готовності з’явилося в науковій літературі у зв’язку з потребою 

моделювання активності особистості в різних сферах життєдіяльності. Так, Д. Кац,                

Г. Олпорт, Г. Сміт, В. Томас та ін. характеризували готовність як феномен                 

соціально-ціннісної резистентності людини до зовнішніх і внутрішніх впливів оточуючого 

середовища в межах регуляції й саморегуляції її поведінки. 

Натомість, найбільшого поширення поняття готовності набуло в теорії діяльності та 

почало розглядатися у зв’язку з інтелектуальним, морально-психологічним,               

емоційно-вольовим потенціалом особистості в майбутній професійній діяльності [5]. 

У свою чергу, М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович й ін. підійшли до готовності як до 

показника саморегуляції та адаптації на різних етапах і рівнях протікання психічних 

процесів, які окреслюють поведінку особистості в площині фізіології, психіки, соціальної 

поведінки [2]. 

 Утім, незважаючи на розбіжності в тлумаченні окресленого вище феномена, всі 

науковці, які займалися безпосередньо чи опосередковано проблемою готовності               

(І.В. Гавриш, С.В. Литвиненко, О.М. Пехота, Г.В. Троцко та ін.), підкреслили її значення в 

професійній діяльності особистості. За їхніми словами, готовність до діяльності, до складу 

якої входять особистісні риси й професійні знання, уміння та навички, забезпечує 

мобілізаційне включення особистості в професійну діяльність, успішне виконання нею своїх 

професійних функцій, виступає внутрішньою умовою й регулятором успішного 

професійного саморозвитку [4]. 

Водночас ряд дослідників, працюючи над проблемою готовності до діяльності, 

зокрема професійної, звернулися до її структурної організації. 

Так, на думку Т.А. Садової, внутрішнім загальним критерієм розвитку готовності до 

діяльності виступає сформованість таких її структурно-функціональних компонентів: 

1) когнітивного компонента, який оцінюється на основі показника навчальних 

досягнень студента та ступеня його обізнаності з майбутньою професійною діяльністю; 

2) мотиваційного компонента, сформованість якого передбачає прийняття студентом 

учбово-професійної діяльності як особистісно значущої, що проявляється в усвідомленості 

вибору професії й навчального закладу, відповідності змістової структури мотивації 

характеру учбово-професійній діяльності, відповідальному ставленні до вирішення 

навчальних завдань; 

3) індивідуально-особистісного компонента, який спрямований на вивчення 

сукупності індивідуальних особливостей студента, що визначають його схильність до 

майбутньої професійної діяльності, а також виступають показником відповідності навчання 

майбутнього фахівця його можливостям [3]. 
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Підійшовши таким чином до психологічної готовності до професійної діяльності як 

до складного утворення, Т.А. Садова основними його характеристиками визначила стійкість, 

цілісність, інтегративність, полікомпонентність, динамічність [3]. 

Проектуючи вищезазначені теоретичні викладки на площину педагогічної діяльності, 

варто відмітити, що майбутні представники вчительської професії повинні володіти 

наступними якостями: гнучко адаптуватися у швидкoплинних життєвих ситуаціях, 

самостійно отримуючи потрібні знання та вміло застосовуючи їх на практиці; критично 

мислити, бачити труднощі й шукати шляхи їх подолання, використовуючи нові технології; 

чітко усвідомлювати, де та яким чином можуть бути використані отримані знання; бути 

спрoможними генерувати нові ідеї, творчо мислити; грамотно підходити до інформації; 

самoстійно працювати над підвищенням свого культурного рівня. 

Відтак, зважаючи нa концептуальні підходи до окресленої проблеми, нами було 

проведено дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку 

психологічної готовності студентів-майбутніх педагогів до професійної діяльності. В 

опитуванні взяли участь магістри V курсу природничого факультету Житомирського 

державного університету імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження, отриманих за 

самостійно розробленою нами анкетою, необхідно зазначити, що всі її питання (чи 

самoстійно студенти oбирали власну професію, вищий навчальний заклад; чи впливали на їх 

вибір оточуючі; чи змінились їхні ціннісні oрієнтації в процесі навчання у ВНЗ; як частo 

юнакам хотілось змінити сферу своєї діяльності; чи виникали випадки високoї 

результативності в прoфесійній діяльнoсті; чи приносить майбутня професія задoволення й 

психoлогічний комфорт) були спрямовані на визначення рівня готовності студентської 

молоді до майбутньої професійної діяльності. 

Як показали результати анкетування, переважна більшість респондентів (60%) 

відрізняється високим рівнем психологічної гoтовності до майбутньої професії, основу якого 

складає цілеспрямований, свідомий, самостійний вибір молодими людьми професійної 

діяльності, прагнення оволодіти ними багажем знань, необхідним для майбутньої трудової 

діяльності, чітка установка на роботу у сфері освіти, задоволення від спілкування з дітьми, 

від змісту самого навчально-виховного процесу.  

 40% студентам притаманний середній рівень психологічної готовності до реалізації 

власного потенціалу в професійної діяльності. Досліджувані даної групи, які відносно 

нещодавно, проте самостійно здійснили свій професійний вибір, навчаючись за обраним 

напрямом, віддають перевагу насамперед тим дисциплінам академічного циклу, котрі, на 

їхню думку, сприяють фаховому зростанню. Вважаючи свій вибір остаточним, переважна 
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більшість майбутніх педагогів цього рівня, орієнтуючись передусім на зовнішню 

привабливість учительської діяльності, пов’язує з нею власне майбутнє.  

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, для 

більшості студентів-магістрів характерними є високі показники психологічної готовності до 

майбутньої педагогічної діяльності, що свідчить про сформований рівень особистісної 

зрілості молодих людей і їх моральної готовності для здійснення діяльності в обраній ними 

конкретній галузі. 

Наявність окресленого щабля психологічної готовності до професійної діяльності 

забезпечує швидке засвоєння студентською молоддю прoфесійних знань, умінь і навичок, що 

дозволяє розглядати дане утворення як основу не тільки здійснення діяльності, але й 

розвитку та вдoсконалення особистості в цілому. 
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Анотація. У межах публікації розкрито сутність поняття професійної рефлексії, 

висвітлено умови її становлення в майбутніх фахівців під час їх професіоналізації у ВНЗ, 

обґрунтовано значення даного феномена в професійно-педагогічній діяльності особистості, 

виявлено психологічні особливості розвитку професійної рефлексії у студентів-майбутніх 

представників педагогічної спільноти. 
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Пocтaнoвкa пpoблeми. Однією з актуальних проблем сьогодення є проблема 

саморозвитку сучасного фахівця. Розв’язуючи її, очевидним є нерозривний зв’язок процесу 

саморозвитку особистості з її рефлексією, зокрема професійною, яка виступає психологічним 

механізмом становлення професійної самосвідомості представників певної професії. 

Займаючи таким чином одне з провідних місць у розвитку професійного “Я” особистості, 

професійна рефлексія на вузівському етапі підготовки фахівця сприяє формуванню в нього 

уявлень про майбутню професію, загальний образ професіонала та уявлень про ступінь своєї 

відповідності професійним еталонам. Визначаючи становлення стійкої диференційованої     

Я-концепції фахівця, його цілісного Я-образу, позитивного ставлення до себе як до 

професіонала, професійна рефлексія відображає аналітичну позицію суб’єкта по відношенню 

до себе й своєї професії, що дозволяє індивіду корегувати власну поведінку та діяльність. 

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджeнь i публiкaцiй. У психолого-педагогічній науці звернення 

до проблеми рефлексії є досить поширеним, про що свідчать численні праці дослідників – 

К.О. Абульханової-Славської, Б.Г Ананьєва, Л.С. Виготського, В.В.Давидова, Д.Б. Ельконіна, 

С.Л. Рубінштейна й ін. Натомість, із-поміж широкого кола робіт варто відзначити науковий 

доробок І.В. Вачкова, М.М. Карнеловича, В.Є Курочкіної, С.В. Соколової та ін., присвячений 

вивченню особливостей розвитку професійної рефлексії в майбутніх представників 

учительської професії, без належного рівня якого неможливим є успішне виконання ними 

своїх професійних обов’язків. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми й розкритті психологічних особливостей розвитку професійної рефлексії в 

студентів-майбутніх педагогів. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній психології рефлексія розглядається як 

здатність людини виходити за межі власного “Я”, осмислювати, вивчати, аналізувати         

що-небудь за допомогою порівняння образу свого “Я” з якимись подіями, особистостями [2]. 

Феномен рефлексії охоплює всі сфери життя людини – як особистісну, так і 

професійну. В останньому випадку рефлексія набуває професійного забарвлення й 

трактується як професійна. 

Рефлексивний компонент у професійній діяльності дозволяє фахівцю знайти свій 

індивідуальний стиль, аналізувати та прогнозувати результати своєї праці [4]. 

Утім, підкреслюючи значення рефлексії в професійній діяльності особистості, 

необхідно зауважити, що переважна більшість науковців спрямували свої зусилля на 

розкриття ролі цього психічного утворення у формуванні особистості представників 
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учительській професії. Як приклад, слід навести теоретико-емпіричні дослідження             

Г.О. Бізяєвої, І.В. Вачкова, М.М. Карнеловича, Ю.М. Кулюткіна, В.Є Курочкіної,                  

Ю.В. Кушеверської, С.В. Соколової, Г.С. Сухобської й ін. 

 Так, Г.О. Бізяєва [1], аналізуючи праці Ю.М. Кулюткіна та Г.С. Сухобської, відмітила,  

що в освітньому процесі рефлексія є одним із основних компонентів діяльності педагога. На 

її думку, рефлексія вчителя – це його вміння здійснювати аналіз, осмислення й 

конструювання ціннісної основи своєї діяльності, заснованої на відображенні себе як 

суб’єкта діяльності, особистості та індивідуальності в системі суспільних відносин. Це 

здатність займати дослідницьку, засновану на рефлексивних властивостях свідомості, 

позицію щодо власної практичної діяльності й до самого себе як її суб’єкта, що може 

слугувати критерієм у визначенні професіоналізму педагога. Водночас професійна рефлексія 

вчителя – це його здатність відображати внутрішню картину світу свого учня. 

 С.В. Соколова [6], досліджуючи особливості розвитку професійно-педагогічної 

самосвідомості шляхом рефлексивного навчання, підкреслила, що становлення структурних 

складових професійної самосвідомості майбутніх учителів неможливе без рефлексії, яка є 

одним із механізмів цього процесу. 

 В.Є. Курочкіна [5], вбачаючи в рефлексивних і прогностичних здібностях педагога 

психологічну умову його професійного розвитку в післявузівській освіті, у свою чергу, 

підійшла до рефлексії як до універсального механізму функціонування професійного “Я” 

вчителя. 

 І.В. Вачков [3], розглядаючи окреслений феномен, із одного боку, як професійно 

важливу якість особистості, а з іншого – як один із механізмів розвитку професійної                

Я-підструктури вчителя, зауважив, що даний механізм доповнюється та збагачується в 

процесі зворотного зв’язку, передусім зі школярами, що дозволяє педагогу регулювати 

власну поведінку й діяльність. 

 За словами М.Ю. Варбан [2], процес формування професійної рефлексії майбутніх 

фахівців являє собою синтез особистісного та професійного самопізнання й самовизначення, 

які активізуються у студентської молоді під час її вступу до вищого навчального закладу. 

Потрапляючи в принципово нову для себе ситуацію розвитку, з початком навчання у виші 

студент постійно зазнає потребу в рефлексивних знаннях, вміннях і навичках, що стосуються 

не тільки особистості в цілому, але й процесу її професіоналізації зокрема. 

Відтак, беручи до уваги окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку професійної 

рефлексії в майбутніх представників педагогічної спільноти. В опитуванні взяли участь 
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студенти І курсу історичного факультету Житомирського державного університету імені 

Івана Франка.  

 У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження за методикою 

визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії О.В. Калашнікової, необхідно 

підкреслити, що переважна більшість опитаних (56%) відрізняється середнім рівнем її 

розвитку, який характеризується наявністю стійкої потреби юнаків в особистісно-

професійному самовдосконаленні, їх самостійністю та творчою активністю, але ще 

недостатнім володінням майбутніми вчителями технологіями педагогічної діяльності, 

труднощами у вирішенні практичних завдань (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Особливості розвитку професійної рефлексії у студентів-майбутніх педагогів 

Рівень  

професійної рефлексії 

Кількість досліджуваних 

абсолютна відносна, у % 

Високий 8 27 

Середній 17 56 

Низький 5 17 

Показником високого рівня, який притаманний 27% студентів, є високий розвиток 

усіх компонентів професійної рефлексії. Всі рефлексивні процеси максимально організовані, 

що проявляється в здатності респондентів окресленої групи швидко й гнучко реагувати на 

змінювані умови, адаптувати до них власну поведінку. 

 І, нарешті, 17% досліджуваних мають низький рівень розвитку професійної рефлексії. 

Його ознаками є недиференційована спрямованість самосвідомості, самоаналізу та 

самооцінки майбутніх учителів у процесі навчально-професійної діяльності, нерозвиненість 

їх аналітичних умінь і навичок, низька сформованість професійних дій, недостатня мотивація 

й самостійність, відсутність потреби в професійній самоосвіті та самовихованні. 

 Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

майбутні представники педагогічної спільноти відрізняються недостатнім рівнем розвитку 

професійної рефлексії, який може стати на заваді особистісно-професійному 

самовдосконаленню майбутніх фахівців. Саме тому формування педагогічної рефлексії 

повинно стати одним із першорядних завдань в процесі підготовки майбутніх педагогів, 

зокрема під час проходження ними навчально-виробничої педагогічної практики, яка 

створює унікальні й необмежені можливості для реалізації цього завдання. 

 Неможливо досягти того, щоб кожен студент піднявся до найвищого рівня розвитку 

своїх професійних якостей, але можна створити такі умови в період навчання у ВНЗ, щоб 

кожен прийшов до усвідомлення необхідності власного розвитку, необхідності постійної 

зміни та осмислення майбутньої професійної діяльності. Це можливо за умови, якщо 
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студентська молодь навчиться не тільки сприймати, а й пропускати через власну свідомість 

інформацію, існуючий досвід, рефлексувати, а потім вибудовувати свою практичну 

діяльність. 
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Анотація. У межах публікації розкрито сутність поняття міжособистісного 

конфлікту, висвітлено його види, форми прояву, причини виникнення у студентському 

середовищі й шляхи запобігання конфліктним ситуаціям у ньому, виявлено психологічні 

особливості розвитку кофліктів у студентській групі майбутніх представників педагогічної 

спільноти. 
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Пocтaнoвкa пpoблeми. Однією з умов, що визначають ефективність навчально-

професійної діяльності студента у вищому навчальному закладі, є сприятливий клімат у 

межах його академічної групи, дружні стосунки з одногрупниками, викладачами. 

Становлення атмосфери взаємопорозуміння, взаємоповаги, взаємодопомоги, взаємовиручки 

в групі, як, власне, й розвиток самої групи, є тривалим процесом, розтягнутим у часі. Його 

відлік пов’язаний із моментом вступу вчорашніх старшокласників до вишу, а фінал – із 

завершенням ними навчання у ВНЗ. Проте на якому б етапі своєї професіоналізації в 

університеті не перебувала студентська молодь, кожен її представник задля забезпечення 

конструктивної взаємодії зі своїми однолітками, наставниками повинен уміти 

перебудовувати власну поведінку відповідно до конкретних ситуацій навчання, виховання, 

спілкування. В разі, якщо людина не відрізняється гнучкістю своєї поведінки, це може стати 

причиною виникнення міжособистісних конфліктів насамперед у студентському середовищі, 

що негативно позначаються на навчальній успішності майбутніх фахівців, їх фізичному стані 

та психічному здоров’ї. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку 

психологічної науки проблема конфліктів, конфліктної взаємодії є досить дослідженою, про 

що свідчать численні праці широкого кола науковців – А.Я. Анцупова, Н.В. Грішиної,      

Л.М. Жалдак, К.М. Лисенко-Гулемб’юк, П.Г. Лузан, К. Томаса, Б.І. Хасана, О.І. Шипілова та 

ін., які займались розкриттям сутності окреслених вище понять, їх видів, форм прояву, 

вивченням причин виникнення, розробкою шляхів запобігання конфліктним ситуаціям і їх 

конструктивного вирішення, виявленням психологічних особливостей розвитку кофліктів у 

представників різних професійних спільнот. Натомість, незважаючи на широкий діапазон 

дослідження різних аспектів даної проблеми, питання міжособистісного конфлікту в 

студентському середовищі є недостатньо вивченим, що вимагає додаткових наукових 

розвідок у цьому напрямку.   

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми, виявленні психологічних особливостей розвитку кофліктів у студентській групі 

майбутніх представників педагогічної спільноти й визначенні основних шляхів їх 

попередження. 

Виклад основного матеріалу. Конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів чи 

поглядів, що визначає зміст конфліктної ситуації. При цьому остання є типовим явищем для 

процесу, учасники якого працюють для досягнення єдиної мети. Вона зазвичай виникає 

через різні точки зору, різні погляди на розв’язання проблеми та досягнення якнайкращого 

результату [7, c. 198]. 
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Н.В. Грішина [3], розглядаючи конфліктну ситуацію в міжособистісних відносинах, 

відзначає, що це ситуація, в якій має місце протиріччя між її учасниками, що проявляються в 

їх протидії один одному (протистоянні, протиборстві), й супроводжується афективними 

проявами. 

У більшості випадків будь-яка конфліктна ситуація переходить на міжособистісні 

відносини, переростаючи при цьому в конфлікт. Найпоширенішим видом конфлікту є 

міжособистісні, які  є присутніми в майже всіх сферах людської діяльності. 

Міжособистісний конфлікт – це значуща психологічна проблема, яка вимагає 

вирішення. Обидві сторони конфлікту намагаються вести себе активно, щоб розв’язати 

протиріччя, що виникли на користь однієї чи обох сторін [3, c. 108]. 

Студентське середовище не позбавлене конфліктних ситуацій, оскільки тут виникає 

безліч різноманітних проблем. Вони можуть відбуватися безпосередньо в навчальному 

закладі або ж за його межами. Проблемні ситуації студентів досить різноманітні та 

масштабні за своїм проявом. Однак варто відзначити, що найбільше вони пов’язані з 

навчанням і з особистими причинами психологічного й соціального характерів. Люди не 

реагують на всі ситуації з нашої точки зору, кожен керується власними принципами, 

ідеалами та переконаннями [1, c. 321-323]. 

Це пов’язано з тим, що мотивуюча сила у світогляді студентів належить їх ідеалам, які 

якісно відрізняються від ідеалів підлітків. Для підлітка – це конкретна людина, яка викликала 

яскраві враження, а от для юнака – це сформовані власні принципи й погляди, які повинні 

реалізовуватися в різноманітних ситуаціях, утворюючи згодом чітку моральну позицію. Цей 

етап у розвитку особистості має назву “формування узагальненого ідеалу”. Людина має 

ідеали та переконання і вимагає від оточуючих їх дотримання – це явище юнацького 

максималізму [4, c. 298-308]. 

Водночас у студентському середовищі виникає потреба в переживанні нових вражень, 

здобутті нового досвіду, створенні образу для  успішного спілкування з оточуючими, а також 

потреба в самовираженні. Щоб задовольнити всі ці потреби, студент повинен пройти етапи 

глибокого внутрішнього переживання. Молоді люди шукають сприятливі психологічні 

умови для спілкування, очікують від оточуючих щирості, співпереживання й співчуття, 

шукають однодумців – людей, які здатні з ними розділити проблеми студентського життя. 

Проте таке спілкування молоді досить часто буває егоцентричним, тому що прагнення 

самовиразитися, донести свої проблеми переважає над інтересами та почуттями іншої 

людини. Це призводить до напруженості в стосунках і, як наслідок, виникнення 

міжособистісних конфліктів у студентському середовищі [5, c. 53-56]. 
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 Найпоширенішим видом конфліктів серед студентів є конфлікт між особистістю та 

групою. Виникнення його пов’язане з ситуацією, коли хтось із одногрупників не бажає 

дотримуватися усталених норм поведінки або комунікації. Наприклад, студенти звикли 

завжди готувати всі питання семінару на пару, але один їх одногрупник відмовляється це 

робити й схиляє інших розділити питання. Це викликає незадоволення з боку більшої 

частини групи, бо якщо працювати в такому режимі, рівень знань буде низьким. Таким 

чином, виникає конфліктна ситуація між групою та особистістю (окремим студентом). Цим 

же різновидом є й конфлікт між групою та старостою, коли останній намагається 

підпорядкувати собі інших студентів, не враховуючи їх думки й позиції. Така поведінка з 

боку старости заважає іншим проявляти себе, відстоювати власну точку зору та займати 

гідне місце в колективі. Адже відомо, що сьогодні нашому суспільству потрібні творчі, 

креативні люди з нестандартною позицією й баченням на світ. Тому виникнення подібних 

ситуацій є неприпустимим: якщо вони і з’являються, то потребують негайного вирішення.  

Разом із тим, поряд із особистісно-груповим конфліктом у ВНЗ має місце й 

міжгруповий конфлікт – конфліктні ситуації студентської групи з представниками ректорату, 

деканату, профкому чи з іншими групами [6, c. 124]. 

О.Я. Анцупов та О.І. Шипілов, враховуючи негативні наслідки конфліктної взаємодії, 

відмітили, що запобігання конфліктам є ще більш важливою складовою, аніж конструктивне 

їх вирішення. Можна уникнути негативних наслідків, якщо вчасно зреагувати й провести 

профілактику конфліктних ситуацій, що охоплює чотири напрями: 1) створення об’єктивних 

умов, які перешкоджають виникненню та деструктивному розвитку передконфліктних 

ситуацій, 2) оптимізація організаційно-управлінських умов створення й функціонування 

організацій, 3) усунення соціально-психологічних чинників виникнення конфліктів,                 

4) блокування особистісних чинників виникнення конфліктів. Як зазначають науковці, для 

того, щоб профілактика була успішною, всі пункти потрібно використовувати у 

безпосередній взаємодії та одночасно за всіма напрямами [2, c. 241].  

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку кофліктів у 

студентській групі майбутніх представників педагогічної спільноти. В опитуванні взяли 

участь магістри V курсу історичного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження, отриманих за 

методикою “УКОЛ”, що визначає ступінь роздратованості й конфліктності особистості в 

процесі діяльності, необхідно зазначити, що половина досліджуваних (50%) відрізняється 

середнім рівнем конфліктності, який є нормативним і характеризує респондентів цієї групи 
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як особистостей, що здатні поєднувати цілі діяльності, умови та способи взаємодії з людьми 

(див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Рівні конфліктності студентської молоді 

Рівні 
Дуже 

низький 
Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

К-ть 

досліджуваних 
 7 чол. (10%) 

12 чол. 

(50%) 
6 чол. (40%)  

Характер 

проявів 
Патологія Конформізм Норма Зона ризику Патологія 

40% опитаних притаманний високий рівень конфліктності, який свідчить про те, що 

студенти окресленого щабля сприймають більшість навчальних і життєвих ситуацій як 

особисто важливі, не докладаючи при цьому значних зусиль для їх успішного розв’язання, а 

тому досягнення такими юнаками успіху невисоке. Це так звана “зона ризику”, коли 

особистість має нахили частіше, ніж інші, звертатися до конфлікту в спілкуванні й взаємодії 

з оточуючими. 

10%  студентів мають низький рівень конфліктності, що характеризується високим 

ступенем конформізму особистості, який знижує успішність її взаємовідносин із 

навколишніми в ситуаціях, котрі потребують швидкого вирішення. Такі люди швидше за все 

погодяться з неправильними думками інших, аніж будуть відстоювати власну позицію. 

Водночас із метою отримання більш об’єктивних даних про рівень конфліктності 

студентів нами було проведено дослідження за методикою “Чи конфліктна Ви особистість?” 

В.І. Рогова, результати якого відображені на рис. 1. 

 

Рис. 1. Особливості розвитку конфліктності у студентів-майбутніх педагогів 

Отже, як видно з рис. 1, 55% опитаних мають низький рівень конфліктності. Це 

означає, що такі юнаки тактовні й м’ягкі, легко відходять від конфліктів, уникають 

критичних ситуацій під час навчання та вдома. Їх досить часто називають пристосуванцями, 

бо вони не здатні відстояти свою точку зору й схиляються до думки інших. 

55% 36% 

9% 
Низький рівень 

конфліктності 

Середній рівень 

конфліктності 

Високий рівень 

конфліктності 
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36% респондентів відрізняється середнім рівнем конфліктності, який характеризує їх 

як конфліктних осіб. Утім, такі люди вдаються до з’ясування стосунків лише тоді, коли всі 

засоби виявилися вичерпаними. Вони твердо обстоюють власну думку, але не виходять за 

межі коректності, не використовують принижень у доведеннях, аргументах. 

 9% досліджуваних – із високим рівнем конфліктності. Це означає, що суперечливі 

ситуації, конфлікти – їхнє середовище, без якого вони не можуть жити. Такі особистості 

люблять критикувати інших, але не сприймають критику на свою адресу. З цими людьми 

важко навчатися, а в подальшому – працювати, оскільки їх нестриманість і грубість 

відштовхує оточуючих. 

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

переважна більшість студентів-магістрів є неконфліктуючими особистостями, що є досить 

утішним фактом. На наш погляд, такі показники притаманні передусім юнакам старших 

курсів, що зумовлено їх адаптацією до навчання у ВНЗ, налагодженням стійких 

взаємовідносин із одногрупниками, серед яких вони знайшли справжніх друзів і товаришів. 

Майбутні фахівці протягом 4-5 років перебування у виші ознайомились із різними видами 

навчально-професійної діяльності, звикли до викладачів і їх вимог до засвоєння академічних 

дисциплін. А тому, почуваючи себе, в порівнянні з першим курсом, більш-менш комфортно 

в університеті, студенти вже не мають такого страху перед наставниками, як раніше, через 

що їм легше висловлювати власну думку, аргументовано обстоювати свою позицію. Перед 

завтрашніми випускниками з’явилося багато нових обов’язків, при виконанні яких вони 

навчилися стримувати власні емоції, дослухатися до точки зору іншої людини, ставити себе 

на її місце. Якщо конфлікти і виникають, то вони мають здебільшого короткочасний 

характер, оскільки швидко вирішуються й забуваються.  

Для того, щоб запобігти конфліктним ситуаціям, варто в першу чергу  починати з 

себе, з виховання своєї особистості. Позбуття, нівелювання конфліктоутворюючих якостей – 

високої емоційності, імпульсивності, егоїзму, неуважності, упередженого ставлення до 

оточуючих, схильності до підпорядкування собі інших, до агресивної поведінки тощо є 

запорукою створення доброзичливої атмосфери дружньої прихильності в групі. Водночас 

запобіганню конфліктних ситуацій сприяє й цілеспрямована профілактична робота у вигляді 

застосування широкого спектру методів активного соціально-психологічного навчання – 

елементів мозкового штурму, ігрових, медитативних технік і т.п. 
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ВПЛИВ OСOБИСТIСНOЇ ЗРIЛOСТI НA ПРOФЕСIЙНЕ СТAНOВЛЕННЯ 

СТУДЕНТIВ ВНЗ 

Шлaпaк Дaрiя Вoлoдимирiвнa  

магістрант  V курсу природничого факультету,  

Житомирський державний університет імені Івана Франка  

 

Анотація. У межах публікації розкрито сутність поняття особистісної зрілості, 

розглянуто її структурні складові, висвітлено роль досліджуваного феномена в процесі 

професіоналізації майбутніх представників педагогічної спільноти, виявлено психологічні 

особливості розвитку особистісної зрілості в студентів-майбутніх викладачів біології, хімії. 

Ключові слова: зрілість, особистісна зрілість, особистісно-професійне становлення. 

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. У зв’язку з сoцiaльнo-екoнoмiчними перетвoреннями, щo 

вiдбувaються в сучaснoму суспiльствi, oснoвним прioритетoм стaє принцип oрiєнтaцiї нa 

oсoбистiснo-oрiєнтoвaну oсвiту, якa зумoвлює реaлiзaцiю внутрішньoгo пoтенцiaлу 

мaйбутнiх фaхiвцiв у вiдпoвiднoстi дo oбрaнoї прoфесiї. 

Прoфесiйнa пiдгoтoвкa студентської молоді передбaчaє її стaнoвлення як aктивнoгo 

суб’єктa дiяльнoстi, як зрiлу oсoбистiсть із рoзвинутими прoфесiйнo важливими та 

oсoбистiсними якoстями. Стaнoвлення oсoбистoстi студентa вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду 
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здiйснюється в прoцесi здoбуття ним прoфесiї у виші й визнaчaється прaвaми, oбoв’язкaми, 

якi знaхoдять свoє вiдoбрaження у влaстивoстях i якoстях зрiлoї oсoбистoстi, щo здaтнa 

цiлеспрямoвaнo перетвoрювaти свiй внутрiшнiй i зoвнiшнiй свiт зa певними влaсними 

зaкoнaми. В умовах інтенсивного розвитку суспільства та виникнення прогресивних 

технологій зростають вимоги до професіоналізму фахівця, його компетентності й 

конкурентоспроможності на ринку праці. В цьому важливого значення набуває особистісна 

зрілість як готовність до реалізації фахових завдань [2]. 

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень i публiкaцiй. Як свiдчaть результaти численних 

теoретико-емпіричних дoслiджень представників зарубіжної та вiтчизняної психології, 

прoцес стaнoвлення oсoбистoстi студентa ВНЗ мaє вaжливе знaчення для ефективнoгo 

викoнaння ним прoфесiйнoї дiяльнoстi. Так, Б.Г. Aнaньєв, О.І. Артемова, Г.Ю. Кравець,    

С.Д. Мaксименко, К.К. Плaтoнoв, О.Б. Старовойтенко, О.В. Темрук, В.О. Шaдрiкoв,          

Н.В. Чепелєва й iн., розглядаючи різні аспекти вiдпoвiднoстi внутрішнього потенціалу 

майбутнього фахівця вимoгам обраної ним прoфесiї, зауважили, що однією з неодмінних 

умов успішного професійного зростання студенства є належний рівень розвитку його 

особистісної зрілості.  

Мeтa cтaттi пoлягaє в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей розвитку особистісної зрілості   

студентів-майбутніх педагогів. 

Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлy. Зрiлiсть – це результaт дoрoслiшaння, якiсть, що 

пoв’язaнa з зaсвoєнням мoрaльних нoрм, принципiв мiжoсoбистiснoгo спiлкувaння, 

пoведiнки в кoлективi. Як вiдoмo, чим стaршoю є людинa, тим вищим є рiвень її oсoбистiснoї 

зрiлoстi, якa зaлежить вiд умoв рoзвитку індивіда в сoцiумi [5]. 

Ю.З. Гільбух [2], ґрунтуючись нa зaгaльнoприйнятих уявленнях про окреслене вище 

поняття, видiлив п’ять aспектiв-склaдoвих oсoбистiснoї зрiлoстi: 

1) мoтивaцiя дoсягнення ‒ зaгaльнa спрямoвaнiсть дiяльнoстi iндивiдa нa знaчущi 

життєвi цiлi, прaгнення дo мaксимaльнo пoвнoї сaмoреaлiзaцiї, сaмoстiйнiсть, iнiцiaтивнiсть, 

прaгнення дo лiдерствa, дo дoсягнення висoких результaтiв; 

2) стaвлення дo свoгo “Я”, або Я-кoнцепцiя, оцiнює oсoбистiсть людини зa тaкими 

хaрaктеристикaми зрiлoстi, як упевненiсть у власних мoжливoстях, зaдoвoлення свoїми 

здiбнoстями, темперaментoм i хaрaктерoм, свoїми знaннями, вмiннями й нaвичкaми. 

Водночас дaний aспект передбaчaє тaкий iстoтний пaрaметр пoведiнки, як aдеквaтну 

сaмooцiнку, висoку вимoгливiсть дo себе, вiдсутнiсть сaмoвдoвoлення, скрoмнiсть, пoвaгу дo 

iнших людей; 



101 

 

3) пoчуття грoмaдянськoгo oбoв’язку інтегрує в собі тaкi якoстi, як iнтерес дo явищ 

суспiльнo-пoлiтичнoгo життя, пaтрioтизм, пoчуття прoфесiйнoї вiдпoвiдaльнoстi, пoтребу в 

спiлкувaннi, кoлективiзм; 

4) життєвa устaнoвкa є рoзумiнням вiднoснoстi всьoгo сущoгo, перевaжaння 

iнтелекту нaд пoчуттям, емoцiйна врiвнoвaженiсть, поміркованість; 

5) здaтнiсть дo психoлoгiчнoї близькoстi з iншими людьми oб’єднує дoбрoзичливiсть 

дo людей, емпaтiю (здaтнiсть дo співчуття та спiвпереживaння), вмiння слухaти, пoтребу в 

духoвнiй близькoстi з оточуючими. 

Розкриваючи сутність кожного компонента особистісної зрілості, Ю.З. Гільбух 

припустив, що особистісне становлення людини тісно пов’язане з її професіоналізацією, що 

робить дані процеси тісно пов’язаними між собою, взаємозумовленими. 

Л.Г. Пoдoляк, В.I. Юрченкo [4, с. 91], виoкремлюючи зaгaльнi тенденцiї стaнoвлення 

oсoбистoстi студентa як мaйбутньoгo фaхiвця в прoцесi нaвчaння у виші, виділили низку 

ознак, що позитивно позначаються на його психічному й особистісному розвиту, а відтак – і 

на рівні особистісної зрілості: 

1) Нa суб’єктa мaйбутньoї дiяльнoстi мaють вплив тaкi чинники: ментaльнo-духoвнa 

aтмoсферa сiмейнo-рoдиннoгo середoвищa, oсoбливoстi дoвузiвськoгo oсвiтньo-вихoвнoгo 

прoстoру, oргaнiзaцiя нaвчaльнoгo прoцесу у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi. 

2) У прoцесi здoбуття oсвiти у ВНЗ вiдбувaються суттєвi змiни в структурi 

сaмoсвiдoмoстi студентa: зaвершується прoцес прoфесiйнoгo сaмoвизнaчення, щo 

вiдoбрaжaється в змiстi тa структурi йoгo Я-кoнцепцiї. 

3) Нaбувaють вдoскoнaлення психiчнi прoцеси й стaни, збaгaчується життєвий i 

прoфесiйний дoсвiд, рoзвивaються прoфесiйнi здiбнoстi. 

4) Пiдвищуються пoчуття oбoв’язку та вiдпoвiдaльнoстi, сaмoстiйнiсть i 

сaмoкoнтрoль. 

5) Зрoстaє рiвень дoмaгaнь студентa у сферi мaйбутньoї прoфесiї, фoрмуються 

мoтиви прoфесiйнoгo сaмoствердження й сaмoреaлiзaцiї. 

6) Пoкaзникoм ефективнoстi нaвчaльнoгo прoцесу ВНЗ є сoцiaльнa, духoвнa та 

прoфесiйнa зрiлiсть oсoбистoстi студентa, цiлiснiсть i стiйкiсть йoгo “Я”, психoлoгiчнa 

гoтoвнiсть випускникa дo реaлiзaцiї прoфесiйних зaвдaнь [4]. 

О.І. Артемова [1], розкриваючи шляхи самореалізації особистості в сучасних умовах, 

відмітила, що високі показники реалізації людиною свого потенціалу визначаються її 

особистісною зрілістю, структурні компоненти якої проявляються на рівні самосвідомості, 

передусім у процесі саморегуляції поведінки. 
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О.Б. Старовойтенко [5] серед умов, котрі необхідні для повноцінного включення 

особистісно зрілої людини в суспільство, виокремлює усвідомлене ставлення до життя як 

зріле ставлення особистості до себе – суб’єкта життя (потреба в самопізнанні, саморозумінні, 

повній самореалізації; володіння науковими знаннями про сутність “Я”, принципами й 

методами психологічного самодослідження; усвідомлення, організація власного життєвого 

часу, життєвого шляху, особистісного розвитку; проблемне бачення свого життя, осмислене, 

позитивне розв’язання внутрішньоособистісних суперечностей; адекватна, об’єктивна оцінка 

себе, власної діяльності; відповідальне ставлення до свого життя; філософське, етичне 

осмислення власного життя і його завершення; підтримання в собі стану задоволення 

життям, прагнення активно, творчо жити, розвиватися). 

О.В. Темрук [6], визначаючи особливості особистісної зрілості майбутнього вчителя в 

процесі професійної підготовки, у свою чергу, вказала на її зв’язок із його Я-підструктурою, 

зауваживши при цьому, що особистісно зрілу людину характеризує її цілісна Я-концепція, 

яка пов’язана з розвитком самосвідомості. 

Погляди, співзвучні зазначеним, відображені й у дисертаційному дослідженні        

Г.Ю. Кравець [3], котра, розкриваючи педагогічні умови прояву особистісної зрілості 

студентів в навчально-виховному процесі ВНЗ, дійшла до висновку, що підвищення рівня 

особистісної зрілості майбутніх фахівців характеризується активізацією їх самостійності в 

судженнях і вчинках, відповідальності за якість своєї професійної підготовки, здатності до 

саморегуляції індивідуальних станів й співробітництва з іншими на основі толерантності та 

емпатії. 

Відтак, беручи до уваги окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку особистісної 

зрілості студентів-майбутніх представників педагогічної спільноти. Опитуванням було 

охоплено студентів І та V курсу природничого факультету Житомирського державного 

університету імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних дослідження, отриманих за    

тестом-опитувальником особистісної зрілості Ю.З. Гільбуха, необхідно зазначити, що рівневі 

характеристики базових її складових розподілилися наступним чином (див. табл.1). 

Отже, як видно з табл. 1, загальний рівень особистісної зрілості бульшості студентів    

І курсу виявився незадовільним, що становить 33,3% від загальної кількості опитаних. На 

нашу думку, це пояснюється тим, що вчорашні випускники, котрі нещодавно вступили до 

вищого навчального закладу, поки що не до кінця усвідомлюють значення своєї майбутньої 

професії та не бачать чітких шляхів реалізації власної особистості в соціумі. У студентів же 

V курсу домінує дуже високий рівень особистісної зрілості, що становить 33,3% від 

загальної кількості респондентів. Цей показник свідчить про те, що п’ятикурсники в 
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результаті тривалого навчання у ВНЗ мають високий рівень сформованості власної 

особистості й психологічну готовність до професійної діяльності. 

 

 

Таблиця 1 

Рівнева характеристика особистісної зрілості майбутніх фахівців 

у процесі їх професійної підготовки 

№ 

з/п 

Шкала 

особистісної 

зрілості 

Рівні 

Кількість досліджуваних 

І курс V курс 

абсол. у % абсол. у % 

1 
Загальний 

рівень 

Незадовільний 10 33,3 7 23,3 

Задовільний 5 16,7 8 26,7 

Високий 6 20 5 16,7 

Дуже високий 9 30 10 33,3 

2 
Мотивація 

досягнення 

Незадовільний 3 10 2 6,7 

Задовільний 5 16,7 3 10 

Високий 12 40 15 50 

Дуже високий 10 33,3 10 33,3 

3 

Ставлення до 

свого “Я” 

(Я-концепція) 

Незадовільний 6 20 2 6,7 

Задовільний 9 30 17 56,6 

Високий 10 33,3 6 20 

Дуже високий 5 16,7 5 16,7 

4 

Почуття 

громадянсько

го обов’язку 

Незадовільний 2 6,7 2 6,7 

Задовільний 8 26,6 10 33,3 

Високий 15 50 16 53,3 

Дуже високий 5 16,7 2 6,7 

5 
Життєва 

установка 

Незадовільний 3 10 4 13,3 

Задовільний 23 76,7 4 13,3 

Високий 4 13,3 20 66, 7 

Дуже високий 0 0 2 6,7 

6 

Здатність до 

психологічної 

близькості з 

іншими 

людьми 

Незадовільний 7 23,4 9 30 

Задовільний 16 53,3 10 33,3 

Високий 7 23,4 11 36,7 

Дуже високий 0 0 0 0 

Стосовно мотивації досягнення, слід зазначити, що в першокурсників високий рівень 

цього показника – 40%, зумовлений на початковому етапі навчання в університеті 

прагненням до самореалізації в студентському колективі, досягнення гарних результатів 

перш за все в навчальній, громадській діяльності. У п’ятикурсників сформована мотивація 

досягнення конкретної цілі високого рівня, що становить 50% від загальної кількості 

опитаних юнаків. Це пояснюється тим, що студенти-магістри перебувають на порозі 

дорослого життя, адже одразу після закінчення вишу мають реалізувати себе як фахівці 

конкретної галузі діяльності, як члени власної сім’ї, як громадяни своєї держави. Для цього 
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під час навчання в університеті відбувалася постановка конкретних цілей і завдань, що 

сприяло розвитку їх особистості, адже набувався безцінний життєвий досвід, який впливав 

на зрілість студентської молоді. 

Кількісний аналіз ставлення до свого “Я” (Я-концепція) показав наступні результати: 

студенти І курсу відрізняються високим (33,3% від загальної кількості досліджуваних), а 

п’ятикурсники – задовільним (56,6%) його рівнем. Така тенденція набуває поширення у вирі 

сучасних соціально-економічних трансформацій. Це пов’язано з тим, що ситуація нового 

ставлення до себе як до випускника-завтрашнього фахівця, якому належить в умовах нової 

соціальної реальності зайняти достойне місце в суспільстві, що часто видається нелегким 

завданням, роздуми про свою долю, яка повністю залежить від власних зусиль, порушує 

цілісність Я-концепції випускників вишів. Водночас у зв’язку з дещо сформованим життєвим 

досвідом, набутим під час навчання у ВНЗ, насамперед у період проходження          

навчально-виробничих практик, п’ятикурсники реально оцінюють власні можливості в 

професійній діяльності. А от студенти-першокурсники ще не мають стійких уявлень про себе 

як фахівця, дуже часто в них завищена самооцінка. 

У зв’язку з критичною політичною, соціально-економічною ситуацією в державі, що 

склалася в результаті здійсненої в листопаді 2014 р. Революції Гідності, військових операцій 

на Сході, зростає почуття громадянського обов’язку серед студентської молоді, яка прагне 

захищати територіальну цілісність і незалежність своєї Батьківщини. Тому серед юнаків І та 

V курсів спостерігається високий рівень громадянського обов’язку, відповідно 50% й 53,3%. 

Аналізуючи особливості життєвої установки, необхідно підкреслити, що в студентів   

V курсу переважає високий рівень даного показника – 66,7% від загальної кількості 

респондентів, що вказує на сформованість у них ціннісних орієнтацій і життєвої мети для 

подальної реалізації себе як особистості в суспільстві та професійній діяльності. В 

першокурсників же життєва установка, яка формується в результаті накопичення й 

отримання суспільно-історичного досвіду та в процесі навчання й виховання, зокрема в 

університеті, недостатньо сформована, оскільки перебуває на задовільному рівні (76,7%).  

Щодо показника здатності до психологічної близькості з іншими людьми, то в 

студентів-першокурсників він характеризує задовільний (53,3 %), а в п’ятикурсників – 

високий (36,7%) рівень психологічної готовності до спілкування з оточуючими. Це означає, 

що в завтрашніх випускників є всі шанси без суттєвих труднощів інтегруватись у трудовий 

колектив, реалізуючи при цьому комунікативну функцію фахівця конкретної галузі 

діяльності, передусім освітньої, без якої неможливим є здійснення навчально-виховного 

процесу.  
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Висновки. Таким чином, як показали емпіричні дані дослідження, oтримaні нами в 

результaтi oпитувaння студентiв I тa V курсiв прирoдничoгo фaкультету, в процесі 

прoфесiйнoї пiдгoтoвки у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi відбувається активне стaнoвлення 

oсoбистoстi мaйбутньoгo фaхiвця, що безпосередньо позначається на рівні його особистісної 

зрілості, яка перш за все проявляється в готовності студетства до здійснення професійної 

діяльності. У свою чергу, очевидним є обернений вплив психологічної зрілості вчорашнього 

абітурієнта чи завтрашнього випускника на особистісно-професійне зростання, який 

виступає важливою умовою вдосконалення юнака як всебічно розвиненої особистості та 

кваліфікованого суб’єкта професійної діяльності. 
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Анотація. У межах публікації висвітлено різні концептуальні підходи до розуміння 

сутності, структури організаторських здібностей особистості, зокрема педагога, розкрито їх 
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значення в професійній діяльності вчителя, виявлено психологічні особливості розвитку 

організаторських здібностей у студентів-майбутніх представників педагогічної спільноти. 

Ключові слова: організаторські здібності, професійно важливі якості, педагогічна 

діяльність.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. В сучасних умовах інтенсивного розвитку всіх сфер людської 

життєдіяльності постає нагальна потреба в підготовці активних, ініціативних особистостей, 

які здатні організувати себе та інших людей навколо себе. Це стосується й педагогічної 

діяльності. Адже ефективність і продуктивність навчально-виховного процесу залежить від 

низки професійно-педагогічних знань, умінь, навичок та здібностей учителя, в тому числі й 

організаторських. У зв’язку з цим, в педагогічній освіті зростає роль формування й розвитку 

організаторських здібностей майбутніх педагогів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У психолого-педагогічній науці звернення 

до висвітлення психологічних аспектів майстерності вчителя є досить поширеним, про що 

свідчать численні праці дослідників – П.П. Блонського, Л.С. Виготського, П.Ф. Каптерова, 

Б.М. Кедрова, Г.С. Костюка, Д.Ф. Ніколенка, А.В. Петровського, Л.М. Проколієнко та ін. 

Натомість, із-поміж широкого кола робіт варто відзначити науковий доробок О.І. Абдуліної, 

О.А. Дубасенюк, Ф.Н. Гоноболіна, О.В. Ілліної, Н.В. Кузьміної, В.О. Сластьоніна й ін., 

присвячений проблемі розвитку організаторських здібностей представників учительської 

професії, без належного рівня яких неможливим є успішне виконання ними своїх 

професійних обов’язків. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей розвитку організаторських здібностей у 

студентів-майбутніх педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Здібності – це індивідуально-психологічні особливості 

особистості, що є умовами успішного здійснення будь-якої діяльності. Здібності 

утворюються в діяльності й проявляються в таких її динамічних характеристиках, як 

швидкість, глибина, міцність засвоєння [6].   

Для успішного опанування педагогічною діяльністю, для її ефективного здійснення 

вчитель має володіти певним набором педагогічних здібностей, серед яких одне з чільних 

місць належить організованості особистості. 

На думку В.Ю. Новіка, організаторські здібності педагога – сукупність практичних 

дій на основі осмислення цілі, принципів, умов, засобів, форм і методів управлінської 

педагогічної діяльності, пов’язаної з постановкою задач та організацією педагогічних 
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ситуацій. Вони проявляються у вигляді планово-проектувальних, виконавчо-діяльнісних і 

контрольно-корекційних організаторських умінь [5, с. 67].   

Н.В. Уйсімбаєва розглядає організаторські здібності як “…здібності організовувати 

свою власну діяльність і діяльність підлеглих, створювати колектив як інструмент вирішення 

виробничих завдань й розвитку особистості. До організаторських здібностей зазвичай 

відносять такі властивості, як гнучкість та динаміку сприйняття, спостережливість, уміння 

бачити головні властивості, вміння передбачити наслідки колективної діяльності” [7, с. 344]. 

О.Г. Ковальов доводить, що організаторські здібності перебувають у тісному зв’язку з 

характерологічними рисами особистості, зокрема чуйністю, уважністю до людей, 

справедливістю, які є допоміжними властивостями цих здібностей. Комунікативні здібності 

пов’язані з організаторськими такими спільними компонентами, як розуміння інших людей, 

особливостей спілкування з ними [3, с. 148].   

У свою чергу,  Л.М. Мотозюк, досліджуючи організаторські здібності майбутнього 

керівника, звернувся до їх структури. Автор наголошує, що детермінантами успішного 

виконання організаторських повноважень є наявність: високого рівня вольової організації 

особистості; інтелекту, що відповідає високому й середньому рівню; високого рівня розвитку 

специфічних якостей особистості (психологічної впливовості, комунікативної 

компетентності, психологічної проникливості, схильності до лідерства) [4, с. 9].   

Утім, незважаючи на багатоманітність у поглядах щодо сутності, структурної 

організації досліджуваного феномена, всі представники психологічної та педагогічної науки 

визнали незаперечне значення організаторської діяльності вчителя, яка покликана 

активізувати пізнавальну позицію педагога, викликати бажання докласти для досягнення 

загального результату свої зусилля й креативні здібності. 

Зокрема, Ю.С. Головська підкреслює, що організаторські компоненти педагогічної 

діяльності формують якість і рівень практичної роботи викладача. Як організаторські прийнято 

тлумачити такі: вміння організовувати свою власну діяльність відповідно до поставленої 

мети; вміння раціонально розподіляти час діяльності; здатність до самоконтролю, вміння 

дотримуватись плану діяльності;  вміння організовувати та контролювати навчальну 

діяльність учнів; уміння  спрямовувати діяльність школярів завдяки системі доцільних і 

розумних вимог [1, с. 38]. 

Таким чином, як засвідчив аналіз науково-педагогічної, психологічної літератури, 

сучасний учитель має вміти організовувати навчальну інформацію, діяльність учнів й власну 

педагогічну діяльність, використовуючи різні як традиційні, так і інноваційні форми, методи 

та засоби навчання [2, с. 24]. 
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Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей розвитку 

організаторських здібностей майбутніх представників педагогічної спільноти. В опитуванні 

взяли участь магістри V курсу історичного факультету Житомирського державного 

університету імені Івана Франка.  

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних, отриманих на першому етапі 

емпіричного дослідження за методикою “Експрес-діагностика організаторських здібностей” 

М.П. Фетіскіна, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова, необхідно зауважити, що переважна 

більшість опитаних (85%) відрізняється середнім рівнем організаторських здібностей, який 

відображає нагальну потребу респондентів цієї групи в їх розвитку та формуванні; 15% 

студентів мають високий рівень організаторських здібностей, низького рівня не виявив 

жоден із досліджуваних (див. рис. 1). 

 

Рис. 1. Особливості розвитку організаторських здібностей майбутніх педагогів 

На другому етапі нашої дослідницької роботи нами було проведено опитування за 

методикою “Комунікативні та організаторські здібності (КОЗ-2)” Б.А. Федоришина, 

результати якого представлені на рис. 2. 

 

Рис. 2. Рівні організаторських здібностей майбутніх педагогів 

Отже, як засвідчили наведені вище дані, 40% студентів притаманний середній рівень 

організаторських здібностей, а тому майбутнім фахівцям окресленого щабля слід серйозно 

зайнятися підвищенням показників розвитку своїх організаторських здібностей. 
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25% студентів відрізняються високим рівнем організаторських здібностей. Це 

свідчить про те, що такі респонденти ініціативні, активно займаються громадською 

діяльністю, з задоволенням беруть участь в організації різних заходів, здатні приймати 

рішення в складних ситуаціях взаємодії з оточуючими. 

У 15% студентів – дуже високий рівень  організаторських здібностей, що 

характеризує опитаних даної групи як дуже ініціативних особистостей, здатних самостійно 

приймати рішення, обстоювати власну точку зору; вони люблять і вміють організовувати 

колективні справи. 

Водночас дослідження виявило, що 20% майбутніх представників учительської 

професії мають нижче середнього (10%) та низький рівень (10%) організаторських 

здібностей, а тому для продуктивної й успішної педагогічної діяльності їм потрібно 

цілеспрямовано, систематично, планомірно працювати над розвитком цього внутрішнього 

потенціалу. 

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами опитування, 

переважна більшість студентів-магістрів характеризується недостанім рівнем розвитку 

організаторських здібностей, що свідчить про необхідність його подальшого підвищення, 

вдосконалення та врахування психологічних умов фахової підготовки майбутніх педагогів, 

що передбачає розвиток таких рис характеру юнаків, як активності, ініціативності, 

цілеспрямованості, комунікативності, налагодження студентами навчально-виховного 

процесу в освітніх закладах під час проходження ними виробничих практик, залучення 

студентської молоді до громадської діяльності тощо. 
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Анотація. У межах публікації розкрито сутність поняття професійного 

самовизначення, висвітлено чинники його становлення, проаналізовано проблеми 

професійного самовизначення в умовах сільської школи, виявлено психологічні особливості 

розвитку досліджуваного феномена в учнів старшого шкільного віку-мешканців сільської 

місцевості.  

Ключові слова: професійне самовизначення, професійні інтереси та наміри, 

професійна мотивація, готовність до вибору професії.  

 

Пocтaнoвкa пpoблeми. В сучасних умовах розвитку суспільства підготовка школярів 

до усвідомленого вибору професії здійснюється в процесі профільного навчання й стає 

особливо актуальною в ранньому юнацькому віці. Проте чим раніше дитина задумається про 

вибір професії, тим більше часу вона матиме для обдумування правильності свого рішення і 

тим стійкішим буде її вибір. Водночас успіх вибору старшокласниками майбутнього 

професійного шляху багато в чому залежить і від правильності та своєчасного виявлення 

розвитку їх професійних інтересів, намірів, професійної мотивації, що дозволяє випускникам 

шкіл свідомо, цілеспрямовано, активно здійснювати вибір професії й підготовку до неї. 

Натомість, багато дослідників сходяться в тому, що професійне самовизначення 

старшокласників міської та сільської місцевості суттєво відрізняється. Науковці 

наголошують, що в значної частини учнів сільських шкіл взагалі відсутні чіткі мотиви 

вибору професії, і їм досить часто немає що сказати з приводу майбутньої професії. На 

питання “Чим будеш займатися після школи?” юнаки відповідають щось на кшталт “Піду до 

армії, щоб вдома не сидіти” або “Не знаю, ще не визничився”. Таке явище психологи й 
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педагоги пояснюють тим, що проблемі професійного самовизначення в сільських школах не 

приділяється достатньої уваги, внаслідок чого учні не пов’язують вибір майбутньої професії 

зі своїми реальними можливостями та віддають перевагу професіям сільського ринку праці. 

Чи ж змінилася дана ситуація в сільській місцевості на сьогоднішній день? Цим 

дослідженням зробимо спробу підтвердити чи спростувати окреслені вище твердження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми професійного самовизначення 

показав, що у своїй переважній більшості різні її аспекти присвячені розкриттю специфіки 

професійного вибору перш за все учнів міських загальноосвітніх шкіл (Ю.М. Єгорова,        

Е.Ф. Зеєр, Є.О. Клімов, О.Ю. Литвинова, М.С. Пряжников, П.О. Шавір та ін.). Менш 

розробленими залишаються положення про професійне самовизначення старшокласників 

сільських шкіл (М.В. Бадашкеєв, С.Г. Броневщук, В.О. Поляков й ін.). 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної 

проблеми та розкритті психологічних особливостей професійного самовизначення 

старшокласників сільської місцевості. 

Виклад основного матеріалу. Професійне самовизначення – це складний динамічний 

процес орієнтації особистості в професійно-трудовому середовищі, розвитку й самореалізації 

духовних і фізичних можливостей, формування адекватних професійний намірів і планів, 

реалістичного образу себе як професіонала [3, с. 12].  

Як зазначають представники психологічної та педагогічної науки, професійне 

самовизначення є багатогранним процесом, розвиток якого визначається об’єктивними й 

суб’єктивними чинниками.   

Так, В.К. Сидоренко [4] до об’єктивних чинників відносить потреби країни, регіону, 

міста, села у фахівцях певної професії, вимоги, що ставить дана професія до людини, задатки 

та здібності індивіда, позицію й традиції сім’ї, вплив учителів і т.п. До суб’єктивних 

чинників належать поінформованість учня про потреби країни, регіону, міста або села в 

конкретних фахівцях, його рівень знань про світ професій тощо. 

З огляду на політичну, соціально-економічну ситуацію в нашій країні, сьогодні у 

випускників українських шкіл переважає орієнтація на здобуття вищої освіти, яка виступає 

відправним пунктом їх особистісно-професійного самовизначення. Така домінанта природна, 

оскільки вона співвідноситься як зі зростанням ролі освіти в житті суспільства в цілому, так і 

з найважливішими факторами досягнення людиною життєвих цілей. А ось варіативність 

системи освіти, постановка перед молоддю в якості соціального орієнтира визначення свого 

місця в соціальній системі, що обумовлює соціальний статус, матеріальне становище, 

соціальні ролі та пов’язаний із цим життєвий успіх, є умовами для самореалізації і 
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самоствердження сучасної особистості. Однак, на жаль, не вся молодь це розуміє чи прагне 

зрозуміти, особливо в межах сільської місцевості. 

На думку М.В. Бадашкеева [1], специфіка сільської школи за багатьма критеріями 

відрізняється від шкіл міських, і питання професійного самовизначення в таких школах теж 

вирішується дещо інакше. Одне з перших питань, яке постає перед учнями, це питання, куди 

поїхати вчитись, адже дуже часто навіть у найближчих населених пунктах немає освітніх 

закладів, в яких можна здобути середню професійну або вищу освіту. Як показує практика, 

чим далі населений пункт від обласного центру, тим нижче в ньому рівень знань, але, 

незважаючи на це, умови вступу до навчальних закладів у всіх учнів незалежно від їх місця 

проживання рівні. 

Як зауважує С.Г. Броневщук [2], ще однією особливістю, яка є найбільш характерною 

для сільської школи, є недостатня обізнаність учнів про найбільш затребувані професії. Це 

зумовлено тим, що життя в селі має свій уклад, і часто люди просто не задаються питаннями 

актуальності. А тому коли перед випускником сільської школи постає питання, куди піти 

вчитися, він часто просто не готовий самостійно приймати рішення щодо професійного 

вибору, віддаючи ініціативу в розв’язання даного питання батькам, котрі здебільшого 

обирають для власної дитини професії “своєї молодості”, іноді застарілі, непотрібні на ринку 

праці.   

Наступною проблемою професійного самовизначення в умовах сільської школи є 

низький рівень отриманих дітьми знань. Причиною цього дуже часто є нестача в сільських 

школах педагогів, через що деякі предмети не ведуться місяцями. Окрім цього, в учнів, які 

проживають в селі, немає можливості відвідувати додаткові заняття, наприклад репетитора, 

чи факультативи або через відсутність таких, або через фінансову неспроможність [1]. 

Аналіз географічних, соціально-економічних, культурних, інформаційних умов 

освітньої діяльності та життєдіяльності учнів села показав, що вони мають низку 

особливостей, які значно впливають на процес професійного самовизначення школярів і його 

результат. 

Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено 

дocлiджeння, cпpямoвaнe нa розкриття психологічних особливостей професійного 

самовизначення учнів старшого шкільного віку-мешканців сільської місцевості. В 

опитуванні взяли участь учні 10-11 класів Глинівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Глинівці 

Андрушівського р-ну Житомирської обл. 

У зв’язку з цим, звертаючись до первинних даних, отриманих за методиками 

“Вивчення професійних намірів старшокласників” та “Я обираю професію” Л.М. Фрідмана, 

Т.О. Пушкіної, І.Я. Каплуновича, необхідно зауважити, що результати нашого емпіричного 
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дослідження суперечать теоретичному викладу про те, що більшість сільських учнів не 

мають чітких уявлень про влаштування власного майбутнього. Так, відповіді показують, що 

в подальші життєві плани 42% респондентів входить продовження навчання у вищому 

навчальному закладі, 32% опитаних – здобуття освіти в професійно-технічних училищах і 

коледжах, 10% юнаків прагнуть одразу після школи влаштуватися на роботу, й лише 16% 

досліджуваних ще досі не визначилися з найближчим професійним майбутнім (див. рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Професійні плани старшокласників сільської місцевості 

Обираючи професію, учні звертають увагу передусім на високу оплату праці (64%), 

затребуваність професії в суспільстві (24%), свої задатки та здібності до даного виду 

діяльності (12%). 

Як бачимо, почесне перше місце при виборі професії займає високий заробіток: ким 

би не працювати, аби добре отримувати. Така відповідь не є випадковою, адже, зважаючи на 

сучасний стан речей у нашій країні, школярі прагнуть для себе забезпеченого майбутнього і, 

як не дивно, зміни місця проживання.   

Другий у списку мотивів – престиж професії. Така мотивація не є негативною, але має 

свої приховані особливості, які проявляються в тому, що в наш час попит і пропозиція на 

окремі “престижні” професії не співпадають, й виникає надлишок таких фахівців. А тому 

при виборі професії потрібно пам’ятати: престижність не має затьмарити очі раціональному 

усвідомленню дійсності. Через це школа повинна систематично проводити профорієнтаційну 

роботу та інформувати учнів про стан на сучасному ринку праці.  

Інтерес до змісту самої професії, тобто внутрішня причина її вибору, перебуває лише 

на третьому місці, що є невтішним фактом. Адже людина, для якої робота буде в радість, 

стане улюбленою справою всього життя, і працюватиме продуктивніше, і постійно 

відчуватиме потребу в особистісно-професійному самовираженні, самовдосконаленні.  
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Водночас, розкриваючи особливості професійного самовизначення сільських 

школярів, варто відмітити, що 12% опитаних прагнуть реалізувати себе в IT сфері, 8% – у 

медичній, 64% – у сферах обслуговування. При цьому варіанти обрання закладів для 

навчання показали, що це переважно заклади Житомирської області, здебільшого Житомира 

(92% респондентів), що пов’язано з невеликою відстанню населеного пункту до обласного 

центру, помірною вартістю навчання, проживання та досить широкою наявністю у Житомирі 

як ВНЗ І-ІІ, так і ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредетації. 

Утім, більш-менш визначившись із професією, значна частина учнів має такий собі 

“запасний варіант”: школярі розуміють, якщо їм не вдасться вступити до навчального 

закладу для здобуття необхідних професійних знань, умінь і навичок за бажаним фахом, 

вони оберуть інший “споріднений” до цього фах і будуть там реалізовувати себе.  

Більшість випускників уже мають сформовані уявлення про своє професійне 

майбутнє, їх професійний вибір є остаточним, а тому вони докладають чималих зусиль для 

його реалізації. Так, 24% досліджуваних, розуміючи, що для вступу до омріяного 

навчального закладу потрібна серйозна підготовка, займаються додатково – 20% юнаків 

співпрацюють зі шкільними вчителями й 4% старшокласників відвідують репетитора в        

м. Житомирі. 

Аналізуючи чинники становлення професійного самовизначення сільських школярів, 

слід підкреслити, що важливу роль у формуванні професійної компетентності учнів відіграє 

школа. З відповідей стало зрозуміло, що  в цьому беруть активну участь класний керівник, 

учителі-предметники, шкільний психолог, які, враховуючи інтереси, схильності та здібності 

своїх вихованців, створюють умови для навчання старшокласників відповідно до їх 

професійних нахилів і намірів щодо продовження освіти. Така робота педагогів, на думку 

респондентів, не пройшла даремно, й 44% учнів відповіли, що найбільше на їх рішення про 

вибір професії вплинули саме вчителі. 

Утім, наголошуючи на значенні школи в професійному самовизначенні 

старшокласників, не можна недооцінити  роль сім’ї в цьому процесі. Юнаки, в міру своєї 

недосвідченості, дослухаються до думки батьків як незаперечних авторитетів, які прагнуть 

поділитися з дітьми власним життєвим досвідом, своїми уявленнями про те, який життєвий 

шлях для них краще. Всім батькам хочеться забезпечити благополучне майбутнє своїм дітям, 

вони прагнуть, щоб їх нащадки отримали надійну, високооплачувану професію. Крім того, в 

батьків є певні уявлення про характер і вподобання своїх дітей і вони підказують, як їх 

правильно реалізувати. Не останнє місце в цьому займають сімейні традиції, які при виборі 

професіії враховує 32% опитаних, беручи приклад зі своїх батьків  як еталона для 

наслідування. Серед тих, хто хотів би “піти по стопах” своїх пращурів, більшість відмічає, 
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що їх вибір зумовлений вдалим прикладом із боку родичів, а також знанням особливостей 

обраного фаху. 

У 72% відповідей на питання опитувальника батьки схвалюють і підтримують своїх 

дітей, що, з психологічної та педагогічної точки зору, є правильно. Однак 28% батьків радять 

дітям краще обдумати свій вибір. Поза сумнівом, що батьки не чужі люди й завжди бажають 

своїм дітям добра. Вони мають великий життєвий досвід і ґрунтовнішу інформацію відносно 

майбутніх професій, тому заздалегідь можуть передбачати зміну життєвих ситуацій. Окрім 

цього, більшість мам і тат надають фінансову підтримку своїм дітям при здобутті освіти. 

Проте батьки не повинні забувати про те, що остаточний вибір випускник повинен зробити 

сам.  

Висновки. Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

незважаючи на всі стереотипні думки з приводу сільських закладів освіти та організації 

профорієнтаційної роботи в них, остання в більшості шкіл сільської місцевості проводиться 

систематично й на належному рівні, що підтверджено відповідальним ставленням 

старшокласників до побудови власного майбутнього та вибору професії, їх розвиненою 

потребою в самоосвіті, самовдосконаленні. Звичайно, велике значення в процесі 

професійного самовизначення школярів має інфраструктура населеного пункту: чим вона 

насиченішою є в соціальному плані, тим поінформованішим, освіченішим є його населення. 
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