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Зміст анотації 

У дисертації вперше комплексно досліджено проблему професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти на підґрунті 

гуманістичного, аксіологічного, гносеологічного, акмеологічного, 

системного, контекстного, інтегративного, діяльнісного, рефлексивно-

діяльнісного, особистісно-орієнтованого підходів; розроблено теоретико-

методичні основи професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти як цілісного системного явища в навчально-виховному просторі вищої 

педагогічної освіти: різноаспектно розглянуто сутність зазначеної підготовки, 

на підставі чого визначено її класифікаційні характеристики, рівні і системно-

структурні компоненти; визначено зміст, організаційно-педагогічні умови та 

критерії оцінювання рівнів сформованості компонентів професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, виділено та 

охарактеризовано ключові складові системи досліджуваного феномену та 

описано їх взаємовплив у функціях та формах досліджуваної діяльності; 

розроблено та науково обґрунтовано методику дослідження стану 

сформованості компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, визначено й охарактеризовано показники та критеріальні 

рівні даної професійної підготовки; визначено сутність новітніх технологій 

професійної підготовки психологів у вищих навчальних закладах; науково 

обґрунтовано, розроблено й апробовано структурно-функціональну, 

організаційно-дидактичну систему професійної підготовки психологів в 
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галузі спеціальної освіти та висвітлено динаміку формування її компонентів 

за результатами впровадження; 

Удосконалено теоретичні і методичні основи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти у контексті базових положень 

особистісно орієнтованого навчання. Подальшого розвитку набули методика 

дослідження компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, окремі положення дидактики вищої школи щодо цілей, 

змісту, форм і методів організації навчання; визначено педагогічні умови 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти; уявлення про 

рівні і структуру зазначеної підготовки; концептуальні основи професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. Уточнено та узагальнено 

ключові поняття, що розкривають сутність системи зазначеної професійної 

підготовки.  

Проведено системний теоретико-методичний, історичний та 

емпіричний аналіз проблеми у психолого-педагогічному напрямі та 

відстежено еволюцію тенденцій розвитку засад теорії та практики у 

професійній підготовці психологів в галузі спеціальної освіти, що 

уможливило визначення актуальності вивчення окресленої проблеми та 

дозволило засвідчити наступне: теоретичні розробки питань підготовки педагогічних 

кадрів дефектологів різних профілів мають значні напрацювання, разом із тим, 

доробок вітчизняних фахівців в галузі спеціальної психології містить лише окремі 

наукові пошуки стосовно конкретних питань фахової підготовки спеціалістів 

означеного профілю; не дивлячись на те, що система підготовки дефектологічних 

кадрів має довготривалий період, підготовка фахівців у сфері спеціальної психології 

розпочалася лише в новітній період вітчизняної історії; висвітлення зарубіжного 

досвіду професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти свідчить, що 

сучасна система підготовки фахівців психологічного профілю в різних країнах світу 

має значні напрацювання теоретичного та практичного спрямування, які необхідно 

всебічно використати для вітчизняної вищої школи. Це має здійснюватися за умови 
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раціонального поєднання зарубіжного передового педагогічного досвіду на царині 

психологічної освіти із новаторським педагогічним доробком українських вчених. 

Розкрито сучасні тенденції професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти: трансформацію професійної підготовки спеціальних 

психологів в контексті інтернаціоналізації вищої освіти; компетентнісний 

підхід як засіб модернізації професійної підготовки, креативно-

інтелектуальний підхід як передумову професійного та особистісного 

становлення спеціального психолога та трансдисциплінарність як засіб у 

контексті професійної підготовки конкурентноспроможного психолога в 

галузі спеціальної освіти. Отже, керуючись означеними тенденціями, визначено, 

що «професійна компетентність», «конкурентоспроможність» та «професійна 

мобільність» є взаємозалежними та взаємообумовленими, що дало підстави для 

розгляду їх в єдиній тріаді в якості інтегративного показника рівня успішності 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Окреслене свідчить про теоретичну й соціально-практичну значущість питань 

підготовки спеціальних психологів, а недостатня теоретична й практична 

розробленість дали нам підстави для проведення власного наукового пошуку.  

Визначено концептуальні засади теорії та практики професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти, визначено їх сутність та 

структуру. Встановлено, що провідна ідея професійної підготовки психологів 

означеної галузі полягає у запровадженні такої функціональної системи, 

впровадження якої дало б змогу цілевідповідно, методологічно й освітньо-

процесуально забезпечити якість і результативність навчально-виховного 

процесу у вищій школі. Обґрунтовано доцільність використання за основу 

наукового пошуку консолідацію методологічного, теоретичного та 

практичного концептів у сукупності відповідних їм підходів (гуманістичний, 

аксіологічний, гносеологічний, акмеологічний, системний, контекстний, 

інтегративний, діяльнісний, системно-діяльнісний, особистісно-діяльнісний, 

рефлексивно-діяльнісний, особистісноорієнтований), що представлені 

інтегральною взаємодією і є нерозривним механізмом стосовно професійної 
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підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. Отже, комплексне 

поєднання концептуальних підходів створює передумови до глибинного 

розуміння і осягнення суті та шляхів вдосконалення досліджуваного 

феномену професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

На підґрунті узагальнення концептуальних підходів було окреслено 

принципи та педагогічні умови професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти. До системи принципів включено наступні:  

загальнодидактичні – науковості, наступності, системності, професійно-

педагогічної спрямованості, гуманізації й гуманітаризації, єдності 

раціонального й емоційного, єдності емпіричного та теоретичного знання, 

доступності, наочності, активності, цілеспрямованості та мотивації, 

значущості знань і професійної компетентності, самостійності, зв’язку 

вивчення психології з життям і практикою; спеціальні – діагностико-

корекційного підходу, креативності в контексті професійно-педагогічної 

спрямованості, єдності предметно-орієнтованого й особистісно-

орієнтованого вивчення спеціальної психології, організації постійної 

професійної взаємодії, інтегративності знань та модульності інтегративних 

транс- та міждисциплінарних курсів, раціонального запровадження 

іншомовної компетенції, орієнтації на самопізнання, саморозвиток, 

самовдосконалення, самовиховання, самореалізацію, самоуправління та 

самоздійснення особистості спеціального психолога. Вищенаведені 

принципи органічно пов’язані між собою. Їх взаємодоповнення і сумісна 

реалізація підвищують якість процесу підготовки майбутніх спеціальних 

психологів, забезпечують цілісність функціонування процесу професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. Разом з тим, кожний 

принцип має свою зону найбільш повного здійснення. Усвідомлення й 

упровадження принципів у навчальному процесі надало можливість 

організувати такий процес відповідно до його закономірностей, обґрунтовано 

й свідомо визначити його цілі й виважено підійти до змістового наповнення, 

відбору форм і методів навчання, що були тотожними цілям.  
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Визначено компоненти професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти: професійно-мотиваційний, когнітивно-компетентнісний, 

операційно-діяльнісний, результативно-рефлексивний. Дані структурні 

компоненти є взаємопов’язаними, взаємозалежними та доповнюючими один 

одного. Відповідно до кожного структурного компонента, враховуючи 

специфіку діяльності спеціального психолога, визначено критерії та 

показники рівнів їх сформованості: професійно-мотиваційний; когнітивно-

компетентнісний; операційно-діяльнісний; результативно-рефлексивний. 

На основі визначених критеріїв, показників та за допомогою підібраних 

організаційних форм і методів діагностування виокремлено чотири рівні 

сформованості зазначених компонентів: високий (інноваційний), достатній 

(продуктивний), середній (реконструктивний) та низький (репродуктивний). 

Ідентифіковано стан і складові професійної підготовки психологів в системі 

вищої освіти України. Доведено, що належна констатувальна діагностика 

забезпечує науковий підхід до організації роботи зі студентами, їх професійного 

розвитку та саморозвитку. Сучасна професійноспрямована підготовка психологів 

в галузі спеціальної освіти – це цілісний процес, система, яка складається з цілого 

ряду підсистем, кожна з яких виконує свою функцію. Кожен етап навчання має 

свою специфіку. Ця специфіка проявляється в методологічному та 

психологічному планах. У першому – матеріал змінюється за структурою, 

складністю змісту. Щодо другого – передбачається розвиток компонентів 

професійноспрямованої діяльності, вдосконалення процесів і операцій мислення, 

формування професійних інтересів. Забезпечення процесу якісної діагностики 

завдяки представленим методикам уможливить спостереження транс- та 

міжкомпонентного зв’язку. Діагностика успішності професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти дозволила отримати не лише інформацію 

для роздумів і подальшого аналізу, але й сприяла визначенню напрямів та 

перспектив професійного зростання, зміцнення адекватної професійної 

самооцінки, позитивної Я-концепції і психологічної комфортності педагога, 

психолога та студента. 
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За аналізом результатів констатувального етапу дослідження визначено 

об’єктивний стан сформованості зазначених компонентів, що уможливив 

висновок про коректність тактики проведення формувального експерименту, 

враховуючи особливості та потенційні можливості його учасників, та 

підтвердив доцільність вдосконалення процесу навчання майбутніх і працюючих 

спеціальних психологів, спрямованого саме на вдосконалення компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Отже, виділені теоретико-методологічні засади змістової, методичної та 

організаційної складових професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти підтвердили доцільність та виступили підґрунтям для 

розробки системи зазначеного процесу. 

Розкрито теоретичну та практичну сутність новітніх тенденцій 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти у закладах вищої 

освіти. Дієвим засобом формування ключових компетенцій психолога в галузі 

спеціальної освіти є педагогічні технології, що розглядалися нами як сукупність 

методів навчання крізь призму релевантних ознак освітніх результатів, їх 

дієвості при визначенні якості вищої освіти. А саме: компетентнісний підхід як 

засіб модернізації професійної підготовки, креативно-інтелектуальний підхід як 

передумова професійного та особистісного становлення спеціального 

психолога та трансдисциплінарність як засіб в контексті професійної підготовки 

конкурентноспроможного психолога в галузі спеціальної освіти. 

Аналіз застосування сучасних інноваційних технологій у підготовці 

психологів у галузі спеціальної освіти виявив такі тенденції: універсальна 

взаємодія різних педагогічних систем і технологій навчання, впровадження на 

практиці нових форм і цілісних педагогічних систем забезпечує ефективність 

педагогічного процесу; значне зростання ролі іншомовної комунікативної 

спрямованості навчання, що слугує професійною та культурною базою для 

фахівця та дає йому можливість бути рівноправним партнером у міжнародному 

співробітництві; активне використання технічних засобів; зростання ролі 
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мобільності студента як учасника навчального процесу в умовах 

інтернаціоналізації.  

Визначено, що проблематика модульного транс- та міждисциплінарного 

навчання спрямована на впровадження нових інноваційних методик, що 

інтенсивно розвиваються і в галузі спеціальної освіти. Дані підходи до 

організації навчального процесу у вищій школі дозволяють виконувати вимоги 

науки третього покоління, сформульовані в термінах компетенцій. Саме 

міждисциплінарні зв’язки відповідають за цілісність сучасного навчального 

процесу.  

Доведено, що професійна підготовка спеціальних психологів має 

базуватися на компетентнісному підході, який повинен включати програми 

викладання та методичні рекомендації з обов’язковими фаховими 

практикумами, тренінгами та спецкурсами для студентів та практикуючих 

спеціальних психологів. Інноваційні модульні та інформаційно-комунікативні 

технології є опорою для формування транс- та міждисциплінарних зв’язків між 

загальногуманітарними, а також професійноорієнтованими дисциплінами 

(медичними-педагогічними-психологічними). Інтеграцію психолого-

педагогічної, управлінської та іншомовної складових професійної підготовки 

психологів у контексті дослідження розуміємо як динамічний, неперервний 

процес, який потребує прогностичного підходу, врахування мотивації та 

параметрів знань засобом виявлення специфіки їх структурування. Складовою 

забезпечення впровадження в роботу освітніх установ сучасних інтеграційних 

модульних технологій навчання є розробка транс- і міждисциплінарних 

спецкурсів, таких як «Новітні тенденції професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти» та «Management – a component of psychologists` 

professional training (менеджмент – складова професійної підготовки 

психологів)», в яких чітко простежуються транс- і міждисциплінарні зв'язки. 

Ґрунтуючись на результатах констатувального дослідження були розроблені та 

застосовані на практиці авторські методичні комплекси тренінгових сесій 

«Формування компонентів професійного та особистісного зростання психологів 
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в галузі спеціальної освіти» та «Розвиток мотивації професійного 

самоздійснення психологів в галузі спеціальної освіти», експериментальна 

методика яких розраховувалася на психологів у галузі спеціальної освіти. 

Доведено, що запровадження новітнього підходу в навчанні передбачає 

використання сучасних методик професійної підготовки психологів. 

Практично, педагогічний механізм, що базується на компетентнісному 

підході, повинен включати програми викладання та методичні рекомендації з 

обов’язковими фаховими практикумами, тренінгами та спецкурсами для 

студентів та практикуючих психологів. Важливим має стати зворотній 

зв'язок, тобто діагностика за допомогою методів психолого-соціологічних 

досліджень, які б висвітлювали думку студентів, що пройшли даний курс та 

мають ідеї щодо нововведень, враховуючи інноваційний розвиток технологій 

та вимоги ринку праці до практичного використання конкретних сучасних 

програм, які використовуються в роботі досліджуваної спеціальності. 

Практична складова навчання має відповідати сучасним потребам 

інформаційного суспільства з метою формування реально необхідних та 

затребуваних освітньо-фахових компетенцій психологів в галузі спеціальної 

освіти.  

Висвітлені аспекти визначили спрямованість нашого дослідження щодо 

створення й реалізації інноваційної функціональної системи професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти в якості 

конкурентоспроможних фахівців із загальнонаціональними та універсальними 

цінностями, а також уможливили її втілення в якості структурованого 

алгоритму та складових програми реалізації заданого науково-

експериментального проекту. 

Науково обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено 

функціональну систему професійної підготовки психологів у галузі спеціальної 

освіти. Спроектована система професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти спрямована на досягнення конкретної мети – формування у 

сучасного спеціального психолога фахових психолого-педагогічних знань, 
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озброєння його новітніми психолого-педагогічними, діагностичними, 

корекційними, реабілітаційними технологіями створення психолого-

педагогічних умов у корекційному просторі, що стимулюють індивідуально-

творче самовиявлення учасників корекційного навчально-виховного процесу, 

забезпечують успішність освітньої та соціальної інтеграції, 

конкурентоспроможність на світовому ринку праці. Зазначена система 

передбачає підготовку висококваліфікованого фахівця – організатора сучасного 

корекційно-педагогічного освітнього простору, що будується на засадах 

особистісноорієнтованої педагогічної концепції. 

Запропонована система професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти передбачає системний підхід до процесу озброєння 

сучасного спеціального психолога необхідним комплексом актуальних 

інноваційних знань, практичних умінь та навичок професійної діяльності. 

Складові компоненти системи представлені відповідно до логіки навчального 

процесу й специфіки організації професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти. На основі системоутворювальних засад схарактеризовано 

складові створеної й реалізованої інноваційної системи професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти, що має ієрархічну структуру реалізації: 

перспективно-цільовий блок; концептуальний блок; організаційно-

діагностичний блок; змістово-реалізаційний блок передбачав визначення 

етапності впровадження системи професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти в реальний навчально-виховний процес: 1-й етап – 

мотиваційно-цільовий (підготовчий) (форми роботи: тренінги, варіативні 

психолого-педагогічні методики, авторські та адаптовані діагностичні 

методики, консультації, індивідуальні корекційні програми, методичні 

рекомендації, тестування, анкетування, проблемні завдання та ситуації тощо), 

2й етап – організаційно-структурний (організаційний) (форми роботи: 

ознайомлення з навчальним планом і циклом дисциплін, спецкурсів, що 

вивчаються, вибір методів та форм навчально-пізнавальної діяльності), 3-й етап 

– ціннісно-методичний (основний) (форми роботи: транс- та міждисциплінарні 
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спецкурси, індивідуальна, самостійна форми організації навчання, науково-

дослідна робота у наукових студіях), 4-й етап – моніторинг (заключний) (форми 

роботи: контроль та аналіз використання психологічних та педагогічних знань у 

навчально-пізнавальній, науково-дослідній та професійній діяльності; 

контрольно-аналітичний блок (рефлексія, коригування та оцінка результатів 

проведеної діяльності). 

З’ясовано, що забезпечення в навчальному процесі вищого педагогічного 

навчального закладу сукупності визначених педагогічних умов уможливить 

ефективність і результативність процесу професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти як результат належного функціонування відповідної 

педагогічної системи в умовах сьогодення. 

Встановлено, що ефективність системи професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти залежить від методичних основ її 

реалізації, послідовності і цілісності у формуванні окреслених компонентів, 

умінь їх оцінювати і практично використовувати в діагностичній, 

реабілітаційній та корекційно-педагогічній роботі. Розроблений комплекс 

критеріїв і показників сформованості компонентів професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти надав можливість оцінити ефективність 

системи зазначеної підготовки та зафіксував як професійні, так і особистісні 

зміни, що відбулися під час опанування медико-психологічними і 

педагогічними знаннями, вміннями та навичками.  

Кількісний і якісний аналіз результатів формувального експерименту і 

одержаний на їхній основі статистичний матеріал дозволив зробити висновки 

про те, що впровадження в педагогічний процес вищої школи та в умови 

післядипломної освіти системи професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти дало позитивні результати. Студенти (психологи), учасники 

експериментальних груп, порівняно з тими, що навчалися за традиційною 

системою (учасники контрольних груп) продемонстрували вищий рівень 

сформованості зазначених компонентів. Перевірка значущості виявлених 

відмінностей за багатофункціональний критерієм φ* Фішера і двобічним t – 
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критерієм Стьюдента підтвердила їхню достовірність на рівні значущості 0,01 і 

0,05. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів теорії і практики 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти і не претендує на 

повноту і дослідницьку завершеність висвітлення цієї проблеми. До подальших 

напрямів вивчення зазначеної професійної підготовки відносимо комплексне 

дослідження даного феномена у різних галузях знання, обґрунтування новітньої 

концепції компетентності сучасної особистості психолога в галузі спеціальної 

освіти, розробку дидактичних систем, моделей і технологій професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти з урахуванням особливостей 

їхнього функціонування у системі психолого-педагогічної освіти. 

Ключові слова: професійна підготовка, психологи в галузі спеціальної 

освіти, компоненти професійної підготовки, між- та трансдисциплінарність, 

система професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. 
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ANNOTATION 

D. Suprun. The theory and practice of psychologists’ professional 

training in the field of special education. - The manuscript. 

Scientific thesis for the doctor`s degree of pedagogical sciences, specialty 

13.00.03 – correctional pedagogy. – National Pedagogical Dragomanov 

University. – Kiev, 2018. 

The contents of the annotation 

The problem of psychologists’ professional training in the field of special 

education on the basis of humanistic, axiological, epistemological, acmeological, 

systemic, contextual, integrative, activity, reflexive-activity, personality-oriented 

approaches is firstly comprehensively studied in the dissertation. The theoretical 

and methodological foundations of psychologists’ professional training in the field 

of special education as a holistic systemic phenomenon in the educational space of 

higher pedagogical education have been developed: the essence of the given 

training is considered in various ways, on the basis of which its classification 

characteristics, levels and systemic and structural components are determined; the 

content, organizational and pedagogical conditions and criteria for assessing the 

levels of formation of components of psychologists’ professional training in the 

field of special education are defined, the key components of the system of the 

phenomenon under investigation are highlighted and characterized and their 

interactions in the functions and forms of the investigated activity are described; 

the methodology of research of the state of formation of the components of 

psychologists’ professional training in the field of special education is developed 

and scientifically substantiated; indicators and criteria of this professional training 

are determined and characterized; the essence of the latest technologies of 

psychologists’ professional training in higher educational institutions is 

determined; theoretical paradigm is scientifically substantiated, the structural-

functional, organizational-didactic model of the system of psychologists’ 

professional training in the field of special education is developed and tested and 
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the dynamics of the formation of its components according to the results of its 

implementation; 

The theoretical and methodological bases of psychologists’ professional 

training in the field of special education in the context of the basic provisions of 

personally oriented education have been improved. 

Further development of the methodology of the study of components of 

psychologists’ professional training in the field of special education has been 

obtained, certain provisions of higher education’s didactics are supplemented in 

relation to the objectives, content, forms and methods of teaching organization; the 

organizational and pedagogical conditions of psychologists’ professional training 

in the field of special education in higher educational institutions are determined; 

an idea of the level and structure of the training is highlighted; conceptual basis of  

psychologists’ professional training in the field of special education have been 

improved. Key concepts that reveal the essence of the said training are clarified 

and summarized. 

A systematic theoretical and methodological, historical and empirical analysis of the 

problem in the psychological and pedagogical direction was conducted and the evolution of 

trends in the development of the principles of theory and practice in the psychologists’ 

professional training in the field of special education was monitored, that made it possible to 

determine the relevance of the study of the identified problem and allowed to certify the 

following: theoretical questions of pedagogical defectologists’ staff training of different 

profiles have significant developments, however, the work of national experts in the field of 

special psychology contains only a few scientific research in relation to specific issues of 

professional training of specialists of this profile; despite the fact that the system of 

defectological personnel training has a long period, the training of specialists in the field of 

special psychology began only in the modern period of national history; the coverage of the 

foreign experience of psychologists’ professional training in the field of special education 

shows that the modern system of training specialists in the psychological profile in different 

countries of the world has significant developments in the theoretical and practical direction, 

which must be fully used for national higher education. This should be provided by the 
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rational combination of foreign advanced pedagogical experience in the field of 

psychological education with the innovative pedagogical work of Ukrainian scientists of the 

specified profile. 

The current trends of psychologists’ professional training in the field of 

special education are revealed: transformation of the special psychologists’ 

professional training in the context of internationalization of higher education; 

competent approach as an organizational mechanism for the modernization of 

professional training; creative and intellectual approach as a prerequisite for the 

professional and psychologists’ personal formation in the field of special 

education; inter- and transdisciplinary, as approach of psychologists’ professional 

training in the field of special education.Thus, based on the identified trends, it has been 

determined that "professional competence", "competitiveness" and "professional mobility" 

are interdependent, so it gave grounds for considering them in a single triad as an integrative 

indicator for the level of success of psychologists’ professional training in the field of 

special education. The outlined evidence of the theoretical and socio-practical importance of 

the special psychologists’ preparation, and insufficient theoretical and practical development 

gave us the grounds for conducting our own scientific research. 

The conceptual bases of the theory and practice of psychologists’ 

professional training are substantiated, their essence, structure, classification 

characteristics are determined. It is established that the leading idea of the concept 

of psychologists’ professional training consists in the introduction of such 

pedagogical system, the functioning of which would enable to consistently, 

methodologically and educationally processually ensure the quality and 

effectiveness of the educational process in higher education. Therefore, based on 

the scientific substantiation of the idea of the concept of psychologists’ 

professional training in the field of special education, methodological, theoretical 

and practical concepts, which are represented by the integral interaction of 

methodological approaches (humanistic, axiological, epistemological, 

acmeological, systemic, contextual, integrative, activity, reflexive-activity, 

personally-oriented). 
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The principles in the system of psychologists’ professional training in the 

field of special education are determined. Awareness and introduction of principles 

in the educational process has made it possible to organize such process in 

accordance with its regularities, to substantiate and deliberately define its goals and 

to carefully get approach of the content filling, selection of training forms and 

methods, which would be identical to goals. The system of principles includes the 

following: scientific, continuity, systemic, integrative knowledge and modularity of 

integrative courses, professional-pedagogical orientation, humanization and 

humanitarization, the unity of rational and emotional, the unity of subject-oriented 

and person-oriented study of psychology, the unity of empirical and theoretical 

knowledge, accessibility, visibility, activity, purposefulness and motivation, 

autonomy, creativity and professional-pedagogical orientation, connection studying 

psychology with life, practice and diagnostic-analytical approach, professional-

pedagogical significance of knowledge and professional competence, orientation to 

individual’s self-knowledge and self-development, organization of constant 

professional interaction. The listed above principles are organically interconnected. 

Their complementarity and joint implementation increase the quality of the process of 

psychologists’ training, ensure the integrity of the various processes of psychologists’ 

professional training in the field of special education. At the same time, each principle 

has its own zone of the most complete realization. To summarize, we can state that the 

described scientific approaches are the basis for the process of psychologists’ 

professional training during the studies in higher educational institutions and confirm 

the relevance of the research problem because they are theoretical and methodological 

principles of the content, methodological and organizational components of 

psychologists’ professional training in the field of special education related with the 

solution of practically oriented professional problems. It is substantiated that the 

complex combination of conceptual approaches creates preconditions for a deep 

understanding and comprehension of the essence and ways of improving the 

investigated phenomenon of psychologists’ professional training in the field of special 

education. 
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Based on the above-mentioned analysis of the conceptual foundations of the 

content, methodological and organizational components of professional 

psychologists’ training in the field of special education on the problem under 

consideration, the following components of psychologists’professional training in 

the field of special education are defined: professional-motivational, cognitive-

competence, operational-activity, result-reflexive. According to each structural 

component criteria and indicators of levels of their formation are established. In order 

to diagnose the basic levels of the formation of these components and to assess the 

effectiveness of the experimental model of the system of  psychologists’ professional 

training in the field of special education, this set of criteria and indicators was 

developed, which should be considered as a criterion model. 

The components, according to which the criteria, indicators and criterion 

levels of components’ formation of psychologists’ professional training in the field 

of special education are established, are determined. On the basis of definite criteria 

and indicators and with the help of selected organizational forms and diagnostic 

methods, four levels of formation of these components are distinguished: high 

(innovative), sufficient (productive), middle (reconstructive), and low (reproductive). 

The state and components of psychologists’ professional training in the system of 

higher education of Ukraine are identified. It is proved that proper diagnostic provides a 

scientific approach to the organization of work with students, their professional 

development and self-development. Modern professional-oriented training of 

psychologists in the field of special education is an integral process, a system that consists 

of a number of subsystems, each of which performs its function. Each stage of training 

has its own specifics. This specificity manifests itself in methodological and 

psychological plans. In the first – the material varies according to the structure, 

complexity of the content. As for the second – the development of components of 

professional-oriented activities, improvement of processes and operations of thinking, 

formation of professional interests is envisaged. Ensuring the process of qualitative 

diagnostics due to the presented methods will enable monitoring of trans- and inter-

component connection. Diagnosis of the success of psychologists’ professional training 
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in the field of special education allowed to receive not only information for reflection and 

further analysis, but also contributed to the definition of  trends  and prospects for 

professional growth, strengthening of adequate professional self-esteem, positive self-

concept and psychological comfort of an educator and student-psychologist. 

The analysis of the results of the ascertaining stage of the research determined 

the objective condition of the formation of these components, which made it possible 

to conclude that the general hypothesis of the study on the tactics of the molding 

experiment, taking into account the peculiarities and potentialities of its participants, 

confirmed the feasibility of improving the learning process of future and working 

psychologists, directing on improving the components of psychologists’ professional 

training in the field of special education. 

Consequently, the theoretical and methodological principles of content, 

methodological and organizational components of psychologists’ professional 

training in the field of special education have been confirmed and proved the basis for 

the development of the system of this process. 

The theoretical and practical essence of the newest technologies of 

psychologists’ professional training in higher educational institutions is revealed. 

A thorough analysis of application of modern innovative technologies in the 

psychologists’ training in the field of special education has been conducted, which 

revealed the following trends: universal interaction of various pedagogical systems 

and teaching technologies, the introduction of new forms of practice and integrated 

pedagogical systems in practice provides the effectiveness of the pedagogical 

process; significant and steady growth of the role of the communicative orientation 

of learning. The possession of a foreign language is a professional and cultural 

base for a specialist in any specialty, which gives him the opportunity to be an 

equal partner in international co-operation; active use of technical means; an 

increase in the role of student mobility as a participant in the learning process in 

the conditions of internationalization. Thus, the effective means of forming the key 

competences of the psychologist are pedagogical technologies that are considered 

as a combination of teaching methods through the prism of relevant features of 
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educational results, their effectiveness in determining the quality of higher 

education.  

It is established that the present stage of the development of pedagogy and 

psychology is characterized by the active use of modular trans- and 

interdisciplinary technologies, which is due to changes in educational reform, the 

influence of new pedagogical concepts, the search for analogues from modern 

educational interdisciplinary integration processes. Consequently, the search for 

modern pedagogical technologies led to the revision and updating of the existing 

system of professional training, supplemented it with a new non-traditional content 

and attracted new approaches in the introduction of educational material. Modern 

pedagogical teaching technologies at this stage of development require the use of 

such mechanisms as a set of tools, approaches, actions through which the process 

of mastering the information space, provided that the target installation is 

reinforced with innovative approaches. The problem of modular trans- and 

interdisciplinary training is aimed at the introduction of new innovative techniques 

that are intensively developing in the field of special education. These approaches 

to organization of educational process in higher school, embodied in various 

didactic forms, allow fulfilling the requirements of the third generation’s science, 

formulated in terms of competences. It is the interdisciplinary connection that is 

responsible for the integrity of the modern educational process. Therefore, an 

essential component of psychologists’ training in special education courses is the 

introduction of «New trends in psychologists’training in the field of special 

education» and «Management – part of professional psychologists’ training», in 

which can be seen trans- and interdisciplinary connections. 

Based on the results of ascertaining research and based on studies of this 

problem have been developed and applied in practice methodical complexes 

training sessions «Components’ formation for professional and personal growth of 

psychologists in the field of special education» and «Development of motivation of 

psychologists’ professional self-realization in the field of special education» an 

experimental technique for psychologists in the field of special education. Detailed 
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description of the content of the program principles, approaches and methods 

underlying the operation of the components forming professional and 

psychologists’ personal growth in the field of special education was done. Author’s 

concept of «Components’ formation for professional and personal growth of 

psychologists in the field of special education» and «Development of motivation of 

psychologists’ professional self-realization in the field of special education» based 

on the idea of paramount importance to create conditions for personal growth and 

professional self-realization, as proved that personal growth and personal 

development, the pursuit of self-realization directly related to the performance of 

physical, mental, spiritual and professional development. These trainings have 

helped create sustainable individual professional life purport orientations in a 

changing world, personal sense of professional fulfillment in the field of special 

education as in the form of professional self-realization. 

It is proved that the introduction of a new approach to education involves the 

use of the latest methods of psychologists’ professional training. Practically, a 

pedagogical mechanism based on a competency approach should include teaching 

programs and guidance with mandatory professional workshops, trainings and special 

courses for students and practicing psychologists. An important point should be 

feedback, that diagnostics using psychological and sociological research methods that 

would cover the views of the students who underwent this course and have ideas for 

innovation, taking into account the innovative development of technologies and labor 

market requirements for the practical use of specific modern programs that used in the 

work of the studied specialty. The practical component of the training should be in 

line with the modern needs of the information society in order to create the really 

needed and demanded psychologists’ educational-professional competences in the 

field of special education. 

The highlights aspects stated the focus of our research on the creation and 

implementation of an innovative functional system of components of psychologists’ 

professional training in the field of special education as competitive specialists with 

national and universal values, and also enabled its implementation as a structured 
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algorithm and components of the implementation program of given scientific and 

experimental project. 

Functional system of psychologists’ professional training in the field of 

special education was scientifically substantiated, developed and experimentally 

checked, organizational and pedagogical conditions of its implementation were 

revealed and its effectiveness was determined. 

Therefore, taking into account scientific representations of professional 

training, system, systematic, model, the model of the system of psychologists’ 

professional training in the field of special education is proposed, which is 

understood as a schematic representation of all psycho-pedagogical structural 

components and measures that ensure the effectiveness and efficiency of this 

process. In accordance with the aforementioned theoretical positions and 

principles, the scheme of the model of the said system was developed, which is 

revealed through a set of structural blocks (perspective-target, conceptual block, 

organizational-diagnostic, content-realization, control-analytical) and represents a 

clear mechanism that allows a coherent functioning in the close relationship of all 

its components and elements, which contributes to the achievement of the result in 

accordance with the established goal of the research. 

On the basis of system-forming principles, the components of the created 

and implemented innovative model of the system of psychologists’ professional 

training in the field of special education, which has a hierarchical structure of 

implementation, are described. The abovementioned components and their 

significance in the context of psychologists’ training in the defined field are 

revealed. The proposed model of the system reflects the patterns of communication 

and interaction of the psychological and pedagogical structural components of 

psychologists’ professional training of the specified profile and ensures the unity 

of the implementation stages and integrates them into a continuous pedagogical 

process, which makes it possible to consider it as an integral system. 

Quantitative and qualitative analysis of the results of the forming experiment 

and the statistical material obtained on their basis made it possible to conclude that 
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the introduction of the system of psychologists’ professional training in the field of 

special education in the pedagogical process of higher educational institutions and 

in the conditions of postgraduate education gave positive results. Students 

(psychologists), participants in the experimental group, compared with those who 

studied under the traditional system (control group members), demonstrated a 

higher level of formation of the components of the specified training. 

It is established that the effectiveness of the system of psychologists’ 

professional training in the field of special education depends on the methodical 

foundations of its implementation, the sequence and integrity in the formation of 

the aforementioned components, their ability to evaluate and practical use in 

diagnostic, rehabilitation and correctional and pedagogical work. 

Using correlation analysis of the data of the forming research, the main 

correlation relations between the criterion characteristics of components formation 

of psychologists’ professional training in the field of special education were 

established. The results showed that during the formation of these components, the 

motivational-professional factor of the formation of the components of vocational 

training, as well as the educational environment forms and methods of educational 

activity at the higher educational institution, are essential. Important place in the 

process of professional training is also the system of acquired psychological and 

pedagogical knowledge, the development of professionally important qualities, 

intellectual, perceptual and communicative abilities of the individual. During the 

pilot study were distinguished pedagogical conditions that determine the success of 

the described system training, allow perfectly master the professional knowledge, 

latest methods and means of correction of psycho-pedagogical, efficient use of 

remedial teaching techniques, methods and technologies in practical activities 

promotes professional self-realization in the future. 

During the forming experiment, the polyfunctionality of the components of 

the psychologists’ professional training in the field of special education was fully 

confirmed. It is found that processed organizational and didactic system refers to a 

flexible, adequate natural and humanistic technology is an integrated system of 
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multi-level, interrelated components. Analysis of the organization process of 

psychologists’ training in the field of special education led to the conclusion that it 

should be based on individual oriented educational paradigm in education. The 

increase of the above-mentioned components among students of experimental 

groups and practicing psychologists has shown the effectiveness of organizational-

pedagogical system.  

The results of theoretical and experimental research confirmed that the 

introduction of developed system in the professional students’ training in higher 

university and psychologists in terms of postgraduate education ensures the 

effectiveness of psychologists’ training in the field of special education. Thus, 

these are serious prospects search for effective ways and methods of 

implementation and further improvement of psychologists’ training by various 

specializations in special education.  

Checking the significance of the detected differences for the multifunctional 

criterion φ * Fisher and the bilateral t-criterion of the Student confirmed their 

validity at the level of significance 0.01 and 0.05. 

The study does not cover all aspects of the theory and practice of 

psychologists’ training in the field of special education in high school and does not 

purport to be complete and completeness of research coverage of this issue. To 

further areas of study of this training attribute comprehensive study of this 

phenomenon in various fields of knowledge, justification modern concept of 

competency modern personality psychologist in the field of special education, 

development of teaching systems, models and technology psychologists’ training 

in the field of special education with the peculiarities of their functioning in the 

system of psychological and pedagogical education. 

Keywords: professional training, psychologists in the field of special 

education, components of psychologists’ professional training, inter- and 

transdisciplinary, system of psychologists’ professional training in the field of 

special education. 
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ВСТУП  

Актуальність теми. Соцiально-економічні та політичні реалії 

сучасного світу, трансформаційні процеси у вітчизняній системі освіти, 

вимоги до сучасного фахівця та соціальне замовлення ринку праці 

спонукають до перегляду окремих усталених поглядів на цілі та завдання 

вищої професійної освіти зaгалом та професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти зокрема.  

У контексті нашого дослідження великого значення набуває пошук 

шляхів інтенсифікації професійної підготовки, що відбувається в кількох 

напрямaх: вивчення питань історії та філософії вищої педагогічної освіти 

(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, Н. Ничкало, В. Шадріков, 

І. Яковлєв та ін.); удосконалення технологій навчально-виховного процесу у 

вищих закладах освіти (В. Беспалько, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, 

Л. Кандрашова, Н. Кузьміна, В. Лозова, Н. Тализіна, Р. Хмелюк, М. Шкіль, 

М. Ярмаченко); розроблення нових педагогічних технологій (В. Бондар, 

Л. Вовк, О. Глузман, О. Падалка та ін). Також новітні технології 

індивідуалізації процесу професійної підготовки у вищій школі розкрито у 

працях А. Алексюка, В. Засенка, М. Корця, С. Миронової, Ю. Лянного, 

Н. Пахомової, В. Синьова, С. Сисоєвої, Л. Сущенко, В. Тарасун, М. Фіцули, 

Л. Фомічової, О. Шевнюк, А. Шевцова, М. Шеремет, Л. Дем (L. Dam), 

П. Воллера (P. Voller) та ін. 

Теоретичні положення професійної підготовки майбутнього психолога 

у вищих навчальних закладах відображено у працях О. Бондаренка, 

Ж. Вірної, Л. Долинської, М. Євтуха, Л. Карамушки, С. Максименка, 

В. Панка, Н. Пов’якель, Н. Пророк, Є. Пряжнікової, В. Синьова, Н. Чепелєвої, 

Т. Яценко та ін. 

Різним аспектам професійно важливих якостей психолога присвячено 

чисельні наукові дослідження наступних аспектів: компетенції як показника 

фахової компетентності (П. Бачинський, С. Бондар, І. Єрмаков); готовності 

психолога до діяльності (І. Зимня, Є Клімов, Н. Кузьміна, А. Маркова, 
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К. Платонов); особистісних якостей як показника професіоналізму 

(О. Бондаренко, A. Деркач, Л. Долинська, Н. Пророк, В. Семиченко); системи 

зв’язку теоретичних знань з їхнім провадженням у психологічній практиці 

(Г. Балл, Е. Зеєр, Л. Карамушка, В. Панок, Ю. Приходько, Т. Титаренко, 

С. Максименко, А. Маркова, К. Роджерс, Ю. Швалб). Особливу увагу вчених 

приділено особистісним якостям психолога, оскільки вони пов’язані зі 

специфікою підготовки у вищих навчальних закладах та характеризуються 

тривалим періодом формування (Ж. Вірна, М. Дяченко, І. Зимня, 

Л. Терлецька, О. Романенко, Л. Фомічова, Н. Чепелєва, В. Юрченко) та 

самоактуалізації й самоздійсненню як показникам результативності 

професійної діяльності (Г. Абрамова, Н. Амінов, Ю. Ємельянов, А. Маслоу, 

М. Молоканов, О. Саннікова, В. Синьов). Сучасним проблемам професійного 

самовдосконалення майбутніх психологів присвячені дослідження 

С. Васьківської, Т. Вілюжаниної, Н. Дідик, І. Дружиніної, Л. Жердецької, 

Т. Канівець, Л. Кобильнік, Ю. Паскевської, Н. Пророк, Н. Чепелєвої та ін. 

Слід зазначити, що вимоги до особистісних якостей психолога спеціальних 

закладів освіти зумовлені високим рівнем складності діагностичної та 

корекційної роботи стосовно дітей із особливими освітніми потребами 

(В. Бондар, С. Конопляста, О. Мамічева, І. Мартиненко, С. Миронова, 

О Проскурняк, Л. Руденко, Т. Сак, В. Синьов, Є. Синьова, В. Тарасун, 

Л. Фомічова, А. Шевцов, М. Шеремет, Д. Шульженко, Т. Ярмаченко та ін.). 

Отже, сфера нашого наукового пошуку консолідує наступні аспекти: 

формування професійної компетентності в процесі підготовки психолога-

практика (Н. Чепелєва та ін.); використання діалогічно-орієнтованого 

підходу в системі підготовки психологів (Н. Пов’якель, Н. Чепелєва та ін.), 

виокремлення вимог до особистості психолога (О. Бондаренко, Л. Долинська, 

В. Панок, Н. Пророк, О. Саннікова, В. Синьов, А. Шевцов та ін.), 

використання активних та інтерактивних методів навчання (С. Васьківська, 

Т. Яценко та ін.).  
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У контексті проблем професійної підготовки в галузі спеціальної освіти 

розроблено теоретичні аспекти професійної компетентності сурдопедагога, 

тифлопедагога, олігофренопедагога, логопеда, ортопедагога, визначено 

систему, зміст та ефективні шляхи удосконалення процесу навчання 

студентів за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (В. Бондар, І. Дмитрієва, 

С. Конопляста, В. Липа, С. Миронова, О. Мороз, Н. Пахомова, Л. Руденко, 

В. Синьов, Є. Синьова, В. Тарасун, С. Федоренко, Л. Фомічова, М. Шеремет, 

А. Шевцов, Д. Шульженко та ін.), досліджено основні аспекти впровадження 

інтерактивних методів фахової підготовки (О. Дубовик, С. Миронова, 

Ю. Пінчук, О. Проскурняк, В. Синьов, Л. Фомічова, М. Шеремет та ін.). 

Теоретичні та практичні аспекти проблеми психологічного супроводу 

допомоги особам з особливими освітніми потребами, що має надаватися 

компетентними спеціальними психологами досліджували І. Бех, 

С. Конопляста, М. Малофєєв, І. Мамайчук, В. Синьов, О. Хохліна. 

Водночас, теоретичний аналіз літературних джерел показав, що, 

незважаючи на різноплановий і науковий спектр досліджуваних явищ з 

заявленої проблеми, професійна підготовка психологів в галузі спеціальної 

освіти у вищих навчальних закладах не була предметом спеціального 

цілісного наукового дослідження.  

Комплексний аналіз стану організації змісту професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти доводить доцільність і своєчасність 

дослідження проблеми та дозволяє виділити ряд наявних суперечностей між:  

- необхідністю реформування загального освітнього простору згідно з 

концепцією Нової школи України та станом забезпечення якісної 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, зокрема, в 

умовах інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами; 

- наближенням системи вищої освіти України до світових стандартів і 

відсутністю цілісних наукових досліджень з проблеми професійної 

підготовки психологів; 
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- новими суспільними вимогами до компетентності психологів в галузі 

спеціальної освіти в контексті європейської інтеграції та традиційним 

підходом до організації професійно орієнтованої підготовки без урахування 

необхідності забезпечення конкурентоспроможності фахівців на 

міжнародному ринку праці. 

Попри значну кількість праць у спеціальній психології, присвячених 

вивченню окремих компонентів професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти дана тема залишається фрагментарною і суперечливою, 

що зумовлює необхідність системного її вивчення і подальшого розроблення 

засад поетапного формування системи зазначеної підготовки.  

Актуальність даної проблеми, її недостатнє теоретичне й 

експериментальне вивчення зумовили вибір теми дисертаційної роботи 

«Теорія та практика професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану 

науково-дослідної роботи кафедри спеціальної психології та медицини 

факультету корекційної педагогіки та психології 

НПУ імені М. П. Драгоманова «Медико-психологічні основи підготовки 

майбутніх корекційних педагогів» за напрямом: «Зміст освіти, форми, методи 

і засоби фахової підготовки вчителів».  

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою НПУ 

імені М.П. Драгоманова (протокол № 13 від 27. 04. 2016 р.). 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та емпіричному 

дослідженні теоретико-методичних засад і розробці й експериментальній 

перевірці системи професійної підготовки психологів у галузі спеціальної 

освіти. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 
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1. Здійснити системний теоретико-методичний, емпіричний та 

історичний аналізи проблеми професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти та відстежити еволюцію тенденцій даного процесу. 

2. Обґрунтувати концептуальні засади теорії та практики професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти, визначити їх сутність та 

структуру.  

3. Окреслити принципи та педагогічні умови професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти. 

4. Визначити та теоретично обґрунтувати компоненти, відповідно до 

яких встановити критерії, показники та рівні сформованості складових 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. 

5. Ідентифікувати сучасний стан сформованості компонентів 

професійної підготовки спеціальних психологів в системі вищої освіти 

України. 

6. Розкрити теоретичну та практичну сутність новітніх тенденцій 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти у вищих 

навчальних закладах. 

7. Науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити 

функціональну систему професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти, розкрити умови її реалізації та визначити її ефективність.  

Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки психологів у 

галузі спеціальної освіти у вищих навчальних закладах. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади та науково-

методичне забезпечення системи професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти у вищих навчальних закладах.  

Методологічну та теоретичну основу дослідження склали 

конкретно-наукові положення і висновки: філософські засади гуманізації 

освіти (В. Андрущенко, С. Гончаренко, Л. Губерський, І. Зязюн, В. Кремень, 

П. Саух та ін.); концепція особистісно зорієнтованої освіти (Є. Бондаревська, 

Є. Зеєр, О. Пєхота, О. Савченко, В. Синьов, А. Старєва, М. Чобітько, 
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І. Якиманська та ін.); положення компетентнісного підходу (Н. Бібік, 

Л. Бірюк, П. Гусак, І. Зимня, О. Пометун, О. Романенко, Є. Синьова, 

С. Сисоєва, Л. Фомічова, А. Шевцов, Д. Шульженко, Л. Хоружа, 

А. Хуторськой та ін.); методичні пошуки шляхів і засобів ефективного 

професійного становлення майбутнього спеціаліста в умовах вищих 

навчальних закладів (І. Булах, С. Гончаренко, В. Засенко, В. Лозова, 

С. Миронова, С. Мельничук, А. Мудрик, О. Коваленко, В. Козаков, 

С. Конопляста, О. Мамічева, Г. Нагорна, Н. Пахомова, О. Попова, 

І. Прокопенко, О Проскурняк, Н. Савінова, В. Синьов, Є. Синьова, 

М. Сметанський, Г. Троцко, С. Федоренко, Л. Фомічова, А. Шевцов, 

М. Шеремет та ін.) мети, змісту і технологій професійної підготовки 

майбутніх фахівців (О. Биковська, В. Василенко, М. Корець, В. Кузь, 

Ю. Лянной, О. Романовський, В. Сиротюк, Л. Сущенко, О. Тимошенко, 

О. Шевнюк та ін.); положення про значущість спеціального психолога у 

корекції розвитку і соціалізації осіб з психофізичними порушеннями 

(Ю. Бистрова, О. Проскурняк, О. Романенко, Л. Руденко, К. Островська, 

Т. Сак, В. Синьов, Є. Синьова, В. Тарасун, Л. Фомічова, О. Хохліна, 

А. Шевцов, М. Шеремет, Д. Шульженко). 

Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених 

завдань використано наступні методи: 

– теоретичні (теоретико-методологічний аналіз психолого-

педагогічної літератури з проблеми дослідження; зіставлення, узагальнення та 

систематизація результатів наукових досліджень з метою визначення стану 

розробленості проблеми та перспективних напрямів її вирішення);  

– емпіричні (діагностичні – тестування, інтерв’ю; обсерваційні – пряме і 

опосередковане спостереження, протоколювання; прогностичні – метод 

експертних оцінок, спостереження, самоаналіз, самооцінка), за допомогою яких 

було зібрано емпіричний матеріал, що стосується практичного стану компонентів 

досліджуваної фахової підготовки, експерименти – констатувальний, який 

дозволив з’ясувати стан сформованості даних компонентів і формувальний, 
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завдяки якому відстежено динаміку та перевірено ефективність системи 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти; 

– статистичні методи обробки даних (описові статистики, критерії 

встановлення достовірності розбіжностей (t-критерій Стьюдента, хі-квадрат 

Пірсона), частотний, регресійний, факторний, кореляційний аналізи), що 

застосовані для доведення достовірності й ефективності результатів 

педагогічного експерименту. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше:  

– теоретично обґрунтовано та розроблено науково-методичні засади  

модернізації професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти як 

цілісного системного явища;  

– визначено зміст, педагогічні умови та критерії оцінювання рівнів 

сформованості компонентів професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти; 

– виділено та cхарактеризовано ключові складові системи 

досліджуваного феномену та описано їх взаємовплив у функціях та формах 

досліджуваної діяльності; 

– визначено й cхарактеризовано компоненти та критеріальні рівні даної 

професійної підготовки;   

– розроблено та науково обґрунтовано методику дослідження стану 

сформованості компонентів професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти,  

– визначено сутність новітніх тенденцій професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти у вищих навчальних закладах; 

– розроблено й апробовано функціональну систему професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти та висвітлено динаміку 

формування її компонентів за результатами впровадження даної системи;  

Удосконалено теоретичні і методичні основи професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти у контексті базових сучасних 
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положень особистісно орієнтованого навчання.   

Подальшого розвитку набули: 

–    уявлення про зміст і структуру зазначеної підготовки;  

–   концептуальні основи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. 

– окремі положення дидактики вищої школи щодо цілей, змісту, 

форм і методів організації навчання;  

– умови компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти; 

Уточнено та узагальнено ключові поняття, що розкривають сутність 

системи зазначеної професійної підготовки.  

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані та 

впровадженні в процес професійної підготовки методики діагностування рівнів 

сформованості компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, розроблена й апробована структурно-функціональна 

система професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти, а 

також пропозиції щодо підвищення ефективності процесу зазначеної 

підготовки, що уможливлює введення науково обґрунтованих корективів до 

навчальних планів та програм із дисциплін професійно орієнтованого циклу, 

запровадження системи транс- та міждисциплінарних форм і методів навчання 

в процес освоєння професійно орієнтованих знань, розширити межі підготовки 

майбутнього психолога в галузі спеціальної освіти новітніми технологіями 

професійної діяльності. 

Матеріали дослідження можуть бути використані при викладанні 

дисциплін професійно орієнтованого циклу та застосовані для подальшого 

вивчення проблем удосконалення професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. 

Теоретичні положення і практичні результати дослідження використані 

при розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін і спецкурсів: 

«Новітні тенденції професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 
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освіти», «Management – a component of psychologists’ professional training 

(менеджмент – складова професійної підготовки психологів)», «Психологія 

управління», «Психолінгвістика» та ін. для студентів, які навчаються за 

спеціальностями 053 Психологія та 016 Спеціальна освіта. 

Результати дослідження можуть бути використані в навчальному 

процесі вищих навчальних закладів; одержаний у результаті дослідження 

емпіричний матеріал може слугувати підґрунтям для подальших 

педагогічних досліджень феномена професійної підготовки психологів у 

галузі спеціальної освіти. 

Основні висновки і практичні рекомендації, викладені в дослідженні, 

впроваджено у практику підготовки спеціальних психологів у Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (довідка 

№1757/01-55/19 від 19.12.2017), на факультеті корекційної педагогіки та 

психології НПУ імені М. П. Драгоманова (довідка № 245/18-24 від 

15.01.2018), Уманському державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського (довідка №352 від 17.01.2018), Сумському 

державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (довідка 

№ 352 від 06.02.2018), Кам’янець-Подільському державному університеті 

імені Івана Огієнка (довідка №152 від 16.01.2018), Бердянському державному 

педагогічному університеті (довідка №342 від 18.01.2018), Державному 

вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний 

університет» (довідка №347 від 15.01.2017). 

Особистий внесок здобувача. У спільних публікаціях автором: 

обґрунтовано шляхи оптимізації професійної підготовки фахівців 

досліджуваної категорії [9; 21; 43]; проаналізовано сучасний стан та історію 

становлення спеціальної психології та педагогіки [20; 25]; розкрито новітні 

тенденції професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти [42]; 

розкрито феномен «самоздійснення» в контексті професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти [46].  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідалися на науково-практичних конференціях і теоретико-методичних 

семінарах різного рівня:  

Міжнародних наукових форумах: «Специальная педагогика и 

специальная психология: современные проблемы теории, истории, 

методологии» (Москва, 2013); «Когнитивная парадигма в 

междисциплинарных исследованиях» (Мінськ, 2015); «Специальное 

образование: традиции и инновации» (Мінськ, 2016); «Освіта дітей з 

особливими потребами: від інституалізації до інклюзії» (Вінниця, 2016); 

«Актуальні проблеми комплексної корекції аутичних порушень» (Київ, 

2016); «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в 

суспільстві», (Харків, 2016); «X Машеровские чтения», (Вітебськ, 2016); 

«Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами» 

(Дніпро, 2016); «Актуальные проблемы психологии и педагогики в 

современном образовании» (Мінськ, 2017); ІII Міжнародна науково-

практична конференція «Університет і лідерство» (Київ, 2017); Міжнародна 

науково-практична конференція «Ідентичність. Особистість в культурі», 

(Польша, м. Ліманова, 2017); «Когнитивные штудии: символьный, 

модульный и нейросетевой подходы» (Мінськ, 2017); І Міжнародна науково-

практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах 

сучасності й майбутнього» (Київ, 2017 ); «Современное образование: 

преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – 

университет – предприятие» (Гомель, 2017); Міжнародна науково-практична 

конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні 

засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку» (Київ, 2017); ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми навчання, 

виховання та корекції розвитку дітей з аутистичними та інтелектуальними 

порушеннями в інклюзивних закладах освіти» (Київ, 2018); 

Всеукраїнських наукових конференціях: «Інклюзивна освіта: проблеми 

та перспективи (практика, дослідження, методологія)» (Біла Церква, 2014); 
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«Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології» (Харків, 

2015); науково-практична конференція, присвячена пам’яті професора 

С. П. Бочарової «Бочаровські читання» (Харків, 2015); «Комунікативна 

спрямованість вивчення мовних дисциплін у ВНЗ» (Київ, 2015); «Питання 

духовної безпеки в інформаційному суспільстві» (Київ, 2016); «Іноземні мови 

у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні 

перспективи» (Харків, 2016); «Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні 

проблеми особистісно орієнтованої освіти» (Кіровоград, 2016); І-й З’їзд 

корекційних педагогів України «Актуальні питання освітньої інтеграції дітей 

з психофізичними порушеннями» (Дніпро, 2016); «Біблійна історія та 

християнська етика» в освітньому просторі України» (Київ, 2017); 

«Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного 

виховання персоналу системи МВС України» (Харків, 2017); «Становлення 

особистості професіонала: перспективи й розвиток» (Одеса, 2017).  

Кандидатська дисертація на тему «Психологічні умови розвитку 

мотивації збереження здоров’я у керівників органів внутрішніх справ» 

(спеціальність 19.00.06 – юридична психологія) була захищена в 2011 році. Її 

матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 52 

наукових працях, зокрема 1-й монографії, 7 навчальних посібниках і 

методичних рекомендаціях, 4 статтях у наукових періодичних виданнях 

інших держав; 6 статтях у наукових фахових виданнях України, що включені 

в міжнародні наукометричні бази; 12 статтях у наукових фахових виданнях; 

22 публікаціях, що становлять тези та матеріали наукових конференцій та 

статті в інших виданнях. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (871 найменувань, з них 42 

– іноземною мовою), додатків. Загальний обсяг дисертації становить 657 

сторінки. Основний зміст роботи викладено на 403 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ В ГАЛУЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

1.1. Підготовка психологів в галузі спеціальної освіти як предмет 

наукового пошуку  

1.1.1. Витоки підготовки вітчизняних дефектологічних кадрів 

Перед сучасною системою вищої освіти України, що знаходиться на 

етапі своєї сутнісної трансформації в реаліях глобалізованого суспільства 

ХХІ століття, стоїть ціла низка стратегічних завдань, що потребують свого 

нагального вирішення: визначення стратегічних пріоритетів; контроль якості; 

зв’язок із виробництвом; активна інтеграція науки та освіти; економічна 

підтримка напрямів наукової та освітньої діяльності, що мають стратегічне 

значення; налагодження механізму раціонального фінансування; ефективного 

впровадження новітніх освітніх технологій; структурний розподіл у 

відповідності до оптимального забезпечення сучасних вимог ринку праці 

конкурентоздатними фахівцями тощо. Отже, саме з позицій сьогодення 

вищим навчальним закладам значну увагу слід приділяти підготовці фахівця 

відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, 

компетентного, відповідального, який вільно володіє своєю професією й 

орієнтується в суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи 

за обраною спеціальністю на рівні світових стандартів, готового до 

соціальної і професійної мобільності, до постійного професійного зростання 

та самоздійснення.  

Задля належного висвітлення нагального стану досліджуваної 

проблеми вбачаємо необхідність та доречність у проведенні аналітичного 

огляду наукової думки дослідників сучасності. Так, нам імпонують 

міркування В. Кременя стосовно того, що процеси глобалізації, змінності, 

конкуренції, що з кожним роком владніше заявляють про себе у світі, 

зобов’язують нарощувати дослідницькі зусилля з осмислення ролі освіти у 

формуванні людини, адекватної інноваційному типу суспільного прогресу – 
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інноваційної людини. Цілком погоджуємося з думкою науковця про те, що 

досягнення конкурентоспроможної якості національної освіти в контексті 

цивілізаційних змін нині стає пріоритетом модернізації освіти України [312]. 

Складна демографічна ситуація, перенасиченість ринку праці 

недостатньо кваліфікованими працівниками, перевиробництво в окремих 

сферах фахівців та їхня неспроможність конкурувати в сучасних умовах 

ринкової системи, як зазначають В. Андрущенко, В. Бондар, В. Синьов та ін. 

створили ситуацію прихованої кризи в освіті. З одного боку, розвиток 

системи вищої освіти свідчить про здобутки вітчизняної професійної школи у 

галузях, де потреби ринку досить жорстко вимагали вчасного реагування на 

запити замовників, з іншого – досить помітною є екстенсивність у ступені 

якості і професійної придатності випускників гуманітарних напрямків [26; 

78]. Нагальною проблемою процесів перетворення в системі освіти, як вказує 

В. Балашова, є суперечність між розширенням мережі навчальних закладів, 

збільшенням різноманітності форм навчання, примноженням спектру 

напрямів і спеціальностей, з одного боку, і необхідністю зберегти і 

підвищити якість підготовки фахівців, стійкість у функціонуванні системи 

освіти, з іншого [45]. Ю. Красовська відзначає, що європейський освітній 

простір просуває ідею «трикутника знань», яка полягає в максимально 

тісному зв’язку освіти, дослідної діяльності та технологічних інновацій. 

Характерними рисами глобалізації в галузі освіти є уніфікація знань, загальне 

прагнення країн світу до досягнення високої якості освіти. Освіта стає 

ключовою детермінантою економічних результатів та світового потенціалу 

[307]. Глобалізація, як вважають О. Савченко та М. Курко, не дивлячись на 

відмінності в її оцінці, є об’єктивною реальністю, вимагає від національних 

систем вищої освіти нової цільової орієнтації, що враховує потреби в 

міжнародній солідарності на цінностях загальнолюдської етики. Водночас 

науковці зазначають, що важливою умовою інтеграції вищої школи України 

у світовий освітній простір має бути збереження національного досвіду, 

традицій, зміцнення і розвиток її безперечних переваг, до яких передусім 
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відноситься науковість освіти, її фундаментальність та енциклопедичність. 

Вчені вказують, що реакція освіти на глобалізацію полягатиме в зміцненні 

інтегральності особистості, збереженні й розвитку її особливостей та 

конкурентоспроможності, а також в орієнтації на сучасну економіку, нові 

кваліфікації й технології за збереження традиційних і створення сучасних 

національних особливостей [609; 610]. Відповідно до концепції 

реформування вищої освіти, як засвідчує дослідження С. Гусарова, де 

відзначено, що освіта та освітня діяльність мають сприйматися та 

визнаватися державою засобом формування культурної, духовної та 

інтелектуальної сфер сучасного покоління громадян України [157]. Система 

вищої освіти сучасної України, на думку Н. Максимовської, перебуває в стані 

реформування та визначення способів трансформації й удосконалення всіх 

етапів підготовки фахівців високого професійного рівня. Тобто, вища освіта 

має бути більш інноваційною, далекоглядною і відповідальною за результат 

[377]. Варто виокремити та погодитися з міркуваннями В. Кравець, яка 

відзначає зміни, що відбуваються у світі на початку XXI століття, інтеграція 

України у європейський і світовий освітній простір і зумовлюють перебудову 

системи національної освіти на засадах інноваційності та демократизму, 

модернізацію змісту й організації навчально-виховного процесу у вищій 

школі [303]. Інноваційна реформа національної системи вищої освіти, 

вважають Г. Оборський, В. Гогунський, О. Савєльєва, В. Синьов, має бути 

спрямованою на зростання конкурентоспроможності вищих навчальних 

закладів, що, в свою чергу, забезпечувало б економіку країни фахівцями, 

здатними втілювати інноваційні технології у всі сфери суспільного життя 

[459; 639]. Аналогічної думки дотримуються й інші науковці, зокрема, 

В. Чугаєвський підкреслює, що при реформуванні вищої освіти України, з 

одного боку, мають враховуватись пріоритети збереження культурних 

надбань української системи освіти, а з іншого – завдання поліпшення 

міжнародної співпраці, мобільності, працевлаштування випускників з 

України в Європейському чи міжнародному просторі, міжнародної 
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конкурентоспроможності вищих навчальних закладів [780]. Запровадження 

інноваційного навчання у вищій освіті потребує, як вважають М. Артюшина, 

О Клименко та Г. Михайлюк, розробки та впровадження національної 

інноваційної, принципово іншої моделі організації навчального процесу, 

ключовою відмінністю та сучасним стратегічним пріоритетом якої має бути 

цільова зорієнтованість на підготовку майбутнього фахівця до життя в 

умовах сучасного, динамічного суспільства, що забезпечує його становлення 

як активного суб’єкта змін та інновацій, здатного до самостійної ініціації та 

реалізації інноваційної діяльності [34; 258]. Проблема вдосконалення 

процесу оволодіння знаннями у вищих навчальних закладах, як вказують 

О. Ажиппо й В. Синьов, стає особливо актуальною, оскільки індивідуалізація 

навчання студентів, насамперед, передбачає інтенсифікацію пізнавальної 

діяльності, яка ґрунтується на сучасних методах і технологіях навчання 

(проблемному, комп’ютерному цикловому та інших) [8; 639]. 

Ю. Лянной акцентує увагу на важливості та необхідності вивчення і 

втілення передового досвіду зарубіжних країн у контексті вищої освіти. 

Науковець виокремлює такі ключові параметри для забезпечення 

конкурентоспроможності будь-якої країни: високий рівень розвитку 

національних систем освіти; засвоєння нового і передового досвіду, 

забезпечення якості послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках освітніх 

послуг; наявність якісної освітньої і дослідницької інфраструктури; розвиток 

стратегічного партнерства; розвиток мобільності тощо [367].  

Зазначимо, що О. Шаров характеризує базис перспективного бачення 

розвитку вітчизняної вищої освіти, який передбачає реалізацію таких 

складових: 1) призначення вищої освіти: від підготовки фахівців для потреб 

економіки (елітна вища освіта) до підвищення якості життя людини (масова 

вища освіта); 2) внутрішній рушій: від автономності (самоврядність навчальних 

закладів, академічні свободи для викладачів та студентів) до корпоративності 

(вертикально інтегровані бізнес-структури з жорсткою ієрархією та контролем); 

3) економічна основа: від суто публічної (вищу освіту фінансує держава за 
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рахунок податків) до приватної (вища освіта фінансується громадянами та 

корпораціями понад їх податкові зобов’язання); 4) ступінь відкритості: від 

автаркії (під гаслами протидії «відпливу мізків») до інтернаціоналізації 

(космополітизму); 5) ступінь порівнянності: від суто національної структури 

ступенів та мережі вищих навчальних закладів до повністю відповідній 

сучасним міжнародним тенденціям (наприклад, Болонському процесу); 

6) принцип діяльності системи вищої освіти: від функціональної до проектно-

орієнтованої [788]. 

Значну увагу науковці (І. Зимня, В. Кравченко та ін.) приділяють 

з’ясуванню шляхів модернізації професійної підготовки психологів у вищих 

навчальних закладах. Так, І. Зимня зі співавторами зазначають, що є два 

можливих варіанти такої модернізації: 1) формування системи ускладнених 

вимог до процесу і результатів підготовки; 2) перенесення основного акценту 

в підготовці до науково-дослідницької діяльності на програму магістратури 

та встановлення вимог з підготовленості до неї до вступників в аспірантуру 

[218]. До умов модернізації професійної підготовки В. Кравченко відносить: 

зміну цілей педагогічного процесу: від трансляції інформації до створення 

особливого освітнього середовища для розвитку професіоналізму майбутнього 

фахівця; інтегративний характер навчання, спрямованість на формування не 

знань, а ключових компетенцій студентів; актуалізацію завдань професійного 

виховання, особистісно-професійного розвитку; створення адекватного викликам 

часу методичного супроводу освітнього процесу: навчальної літератури, освітніх 

технологій, оцінних засобів тощо [282].  

Досить аргументованою є думка Т. Алексєєвої, яка вважає, що ринок 

праці сьогодення висуває до психологів, випускників вищого навчального 

закладу, вимоги як щодо наявності базових професійно важливих якостей 

особистості, так і до здатності майбутнього фахівця аналізувати свою 

професійну діяльність, удосконалювати професійні навички, засвоювати нові 

професійні напрямки, що потребує необхідності розвитку особистісного 

ресурсу [13]. 
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Основними завданнями психолого-педагогічної підготовки психологів 

у вищих навчальних закладах Р. Наконечний, А. Копитко та Н. Мисак 

визначають: налагодження співпраці між вищими навчальними закладами та 

викладачами у процесі підготовки фахівців, розширення меж і механізмів 

педагогічної практики, культивування педагогічних знань серед студентів, 

що стане надійним підґрунтям для якісного відбору спеціалістів [439]. До 

основних напрямів професійної підготовки у вищому навчальному закладі 

Т. Дмитренко відносить такі: реалізація взаємозв’язку між усіма 

дисциплінами навчального плану спеціальності, що дозволяє сформувати 

ґрунтовні знання, вміння їх застосувати для вирішення професійних завдань 

(знаннієва парадигма); вибір доцільних засобів діяльності суб’єктів у 

ситуації, що відповідає культурі діяльності та спілкування (культурологічна 

парадигма); здійснення спільної продуктивної діяльності на засадах 

гуманізації відношень (гуманістична парадигма) [170].  

Погоджуємося з загальним акцентом наукової спільноти сучасності, що 

професійна підготовка психологів повинна бути спрямованою на фopмувaння 

oсoбистoстi, яка володіє не тільки системою спеціальних знань та 

пpoфeсiйних дій, a й виpiзняється сфopмoвaнiстю пpoфeсiйнo важливих 

компетентностей, відповідним piвнeм квaлiфiкaцiї з уpaхувaнням світових i 

європейських стандартів якості при збереженні національних здобутків i 

пpiopитeтiв, а також здатної до плідної трудовоїої діяльності в сучасних 

умовах. 

Отже, розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується 

надзвичайно складними процесами, що призводять до глибинних якісних змін, 

які охоплюють усі сфери життєдіяльності людини. В умовах глобалізації, 

інтеграції й ускладнення соціальної діяльності, значної кількості інформації, 

швидкого і постійного оновлення технологій психологи в галузі спеціальної 

освіти можуть успішно функціонувати тільки в тому випадку, якщо вони 

матимуть певні життєві ціннісні орієнтації, якості і здібності, що забезпечать 

стійкість їх розвитку, соціальну мобільність, творчу особистісну позицію та 
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гнучку адаптацію до усіх трансформацій. Це обумовлює необхідність заміни 

традиційної, «знаннєвої» парадигми вищої освіти на нову, що більшою мірою 

відповідає актуальним і перспективним потребам як розвитку суспільства, так і 

потребам майбутніх фахівців досліджуваної категорії. 

Вважаємо за необхідне відмітити, що з позицій сьогодення перед 

вищими навчальними закладами постають завдання максимального 

наближення освітніх програм з професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти до реальних умов професійної сфери, зважаючи на те, що 

розвиток певної галузі може здійснюватися швидше, ніж проходить повний 

цикл навчання фахівця. Тож, система зазначеної підготовки має «володіти» 

певними здібностями швидкої адаптації до оновлених економічних, 

соціальних та виробничих умов. Зазначене вимагає побудови гнучкої і 

динамічної системи досліджуваної професійної підготовки психологів, 

здатних до креативної трансформації, в основу якої покладені принципи, що 

сприяють розвитку конкурентоспроможних висококваліфікованих кадрів.  

Але, на жаль, теорія і практика професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти залишається недостатньо розробленою в умовах 

нової педагогічної реальності. Здійснений аналіз наукової думки стосовно 

основ професійної підготовки показав, що інтенсивність дослідження 

зазначеної проблематики постійно збільшується, хоча спостерігається певна 

різниця наукових поглядів щодо її сутності. До змісту основ професійної 

підготовки науковці відносять різні психолого-педагогічні феномени, а саме: 

закономірності, принципи, механізми й модель підготовки; психологічну 

підготовку; її забезпечення; формування готовності до діяльності; процес 

формування, розвитку фахівця тощо. Щоб сформувати зміст психологічних 

основ професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, крім 

проведеного аналізу, вбачаємо необхідність у тому, щоб визначитись із 

понятійним апаратом у межах проблеми, що розглядається. 

Отже, відправною теоретичною позицією будь-якого дослідження є з’ясування 

й уточнення визначень базових понять для подальшого осмислення сутності 
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досліджуваного об’єкта. Тож, перш ніж аналізувати основи конструювання системи 

професійної підготовки психологів зазначеної освітньої галузі, 

схарактеризуємо поняття «професійної підготовки» у вимірі сучасної дидактики.  

Неоднозначність та багатовимірність даної дефініції обумовлюється 

інтенціями науковців ґрунтовно поглибити і диверсифікувати його зміст і 

структуру та дослідити його в контексті конкретного науково-

методологічного підходу.  

Аналіз енциклопедичної та довідкової літератури свідчить про те, що 

загальноприйнятого визначення поняття «професійна підготовка» з позицій 

сьогодення не існує. Так, в «Енциклопедії професійної освіти» за редакцією 

С. Батишева поняття «професійна підготовка» тлумачиться як сукупність 

спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і норм 

поведінки, що забезпечують можливість успішної діяльності за обраною 

професією; у «Педагогіці: Велика сучасна енциклопедія» – як процес 

оволодіння знаннями, вміннями та навичками, що дозволяє виконувати 

роботу в певній галузі діяльності; у «Педагогічному енциклопедичному 

словнику» – як система професійного навчання, метою якої є прискорене набуття 

навичок, необхідних для виконання певної роботи або групи робіт; у «Новому 

словнику методичних термінів і понять», авторами якого є Е. Азимов і А. Щукін, 

– як система організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування в 

особистості професійної спрямованості знань, навичок, умінь та професійної 

готовності до певної діяльності [367]. 

Термінологічна поліфонія дефініції «професійна підготовка» у науково-

теоретичних дослідженнях визначається різними науково-методологічними 

підходами до з’ясування її сутності, змісту та структури. Теоретичний аналіз наукової 

літератури засвідчив, що у сучасний період обґрунтовано і розроблено низку 

методологічних підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців, серед яких 

особливого значення набули такі: системний, компетентнісний, особистісно 

орієнтований, діяльнісний, культурологічний, аксіологічний, контекстний, 

акмеологічний, синергетичний тощо. На нашу думку, чітке та достатньо вичерпне 
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уявлення про сутність поняття «професійна підготовка» надає аналіз цього феномену 

з позиції двох підходів: системного, що є базовим методологічним підходом до 

з’ясування сутності об’єкта та дозволяє на своїй основі змоделювати будь-який 

інший підхід, та компетентнісного, що є провідним і найбільш актуальним в умовах 

сьогодення та в межах якого передбачено реалізацію (певною мірою) інших 

вищезазначених підходів.  

Універсальним підходом до розкриття сутності поняття «професійна 

підготовка», на нашу думку, є системний підхід, основною ідеєю якого є вивчення 

цілісності об’єкта (як системи), що складається з певної кількості компонентів 

(елементів), між якими існує низка визначених зв’язків і відносин, тобто певна 

внутрішня організація (структура). Так, О. Павлик визначає поняття «професійна 

підготовка» як складну психолого-педагогічну систему зі специфічним змістом, 

наявністю структурних елементів, формами відношень, особливостями навчального 

процесу, специфічного для певного фаху знаннями, вміннями та навичками [480]; 

Г. Троцко – як систему, що характеризується взаємозв’язком та взаємодією 

структурних та функціональних компонентів, сукупність яких визначає особливість, 

що забезпечує формування особистості студента відповідно до поставленої мети – 

вийти на якісно новий рівень готовності студентів до професійної діяльності [732]; 

Ю. Забіяко – як цілісну систему мір, методів і прийомів, що будується з урахуванням 

особистісних якостей фахівця, має чітку визначену структуру і специфіку та 

забезпечує загальну і спеціальну підготовку [202].  

Слід відзначити, що, що у контексті ж компетентнісного підходу професійна 

підготовка репрезентується як процес оволодіння професійною компетентністю 

майбутніми фахівцями у вищій школі. 

Отже, професійна підготовка як складна динамічна система інтегрує визначені 

структурно і функціонально взаємопов’язані і взаємодіючі компоненти, що 

відображають специфіку навчального процесу, результатом якого є готовність 

особистості до професійної діяльності. Серед базових компонентів системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах науковці 

традиційно виділяють такі: цільовий, концептуальний, змістовий, організаційно-
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діяльнісний та діагностично-оцінювальний. Зауважимо, що зазначені компоненти 

системи професійної підготовки розглядаються у контексті процесу формування 

готовності (навчання), натомість кожен із цих компонентів є підсистемою, що 

реалізує результат (професійну готовність). 

В. Сластьонін визначає поняття «професійна підготовка» як динамічний 

процес, метою якого є формування професійної готовності, що передбачає: 

психологічну готовність – сформовану спрямованість на діяльність, установку на 

роботу; науково-теоретичну готовність – наявність певного обсягу педагогічних, 

психологічних і соціальних знань, необхідних для компетентної професійної 

діяльності; практичну готовність – наявність сформованих професійних умінь та 

навичок; психофізіологічну готовність – наявність відповідних передумов для 

оволодіння професійною діяльністю та сформованість професійно-значущих 

особистісних якостей; фізичну готовність – відповідність стану здоров’я й фізичного 

розвитку вимогам професійної діяльності, працездатності [650]. 

Питаннями професійної підготовки майбутніх фахівців займалися як 

зарубіжні (А. Маслоу, К. Роджерс), так і вітчизняні (Г. Абрамова, 

О. Бондаренко, М. Боришевський, Л. Бурлачук, Н. Зубалій, Н. Коломінський, 

О. Макаренко,С. Максименко, В. Моргун, В. Татенко, Т. Титаренко, 

М. Савчин, В. Панок, Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін.) дослідники. Різним 

аспектам проблеми підготовки фахівців в галузі спеціальної освіти 

присвячені фундаментальні роботи українських вчених В. Бондаря, 

І. Дмітрієвої, С. Миронової, Н. Пахомової, Ю. Пінчук, Л. Руденко, Т. Сак, 

В. Синьова, Є. Синьової, В. Тарасун, Л. Фомічової, О. Хохліної, А. Шевцова, 

М. Шеремет та ін.  

Аналізуючи означену проблему слід зазначити, що вітчизняні та 

зарубіжні дослідники підкреслюють значення етапу навчання у вищому 

навчальному закладі для розвитку професійного шляху особистості 

психолога. Ряд проведених досліджень відслідковує динаміку професійної Я-

концепції студентів-психологів в галузі спеціальної освіти (С. Миронова, 

Л. Руденко, В. Синьов, Л. Фомічова та ін.).  
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Згідно результатів досліджень С. Максименка, сутність професійної 

підготовки та професійного становлення полягає в тому, що індивід, 

прийнявши на себе професійну роль, лише розпочинає освоєння 

функціонального змісту професійної діяльності. Зазначимо, що на думку 

науковців, більш ефективним чинником формування якостей особистісної 

зорієнтованості процесу навчання та виховання особистості є врахування її 

потреб та інтересів, що узгоджено з потребами суспільства (І. Бех, А. Бойко, 

І. Зязюн, В. Лозова, Ю. Лянной, А. Мудрик, Н. Ничкало, Е. Косенко, 

В. Семиченко, Т. Сущенко та ін.). 

Реалії сьогодення вносять свої зміни у процес формування майбутнього 

фахівця-психолога. З точки зору акмеологічного підходу професійне 

становлення триває впродовж усього періоду активної професійної 

діяльності, тобто через модифікацію ціннісно-смислової сфери змінюється 

образ «Я», розширюючи загальнолюдський і професійний потенціал суб’єкта 

професійної діяльності (Н. Кузьміна, Л. Орбан-Лембрик, А. Маркова та ін.). 

Л. Орбан-Лембрик виокремлює певні вимоги для підготовки спеціалістів, а 

саме: переосмислення цілей і завдань навчального процесу з позицій 

оптимального формування професійних якостей майбутнього фахівця; 

співвідношення індивідуальних та групових форм навчання та підготовки 

тощо [471]. Л. Кондрашова вважає, що за роки навчання у вищому 

навчальному закладі необхідно розвивати у майбутніх фахівців здатність до 

усвідомлення провідної мети професійної діяльності і стимулювати в них 

бажання працювати в обраній сфері [286]. В. Семиченко підкреслює 

необхідність систематичного провадження комплексних широкомасштабних 

дослідженнь з метою одержання даних про психологію сучасного студента. 

Дослідниця визначає, що діяльність студента як суб’єкта професійної 

підготовки є ефективною лише тоді, коли вона інтегрується із загальною 

системою професійної підготовки. Таким чином, впродовж навчання 

необхідно враховувати як реальні психологічні якості майбутніх фахівців, 

так і подальші тенденції розвитку цих якостей [621].  
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У власних дослідженнях Н. Чепелєва виокремлює та пропонує 

провадити триблокову концепцію професійної підготовки майбутнього 

фахівця (на прикладі практичного психолога): перший блок – підготовчий 

(диференціювання студентів за рівнем їх професійної придатності до роботи 

з людьми); другий блок – діагностичний (процес опанування студентами 2–3 

курсів основ психодіагностики та самопізнання, а також усунення 

особистісних перешкод на шляху особистісно-професійного зростання); 

третій блок – особистісно-професійно-корекційний (робота з виявленими на 

другому етапі професійної підготовки студентів з особистісними проблемами 

3–4 курсів і формування в них професійно-значущих умінь за допомогою 

активних методів навчання та психотерапії з програванням обох ролей – 

клієнта і психолога) [767].  

Привертають увагу й дослідницькі висновки Ю. Поваренкова, що 

вважає основним механізмом професійної підготовки соціальну ситуацію 

професійного розвитку впродовж двох періодів: навчально-академічного (1–3 

курси) і навчально-професійного (4–5 курси навчання). Вони принципово 

відрізняються між собою тим, що призводять, до стрибкоподібного розвитку 

професійного становлення студента [535]. 

Е. Зеєр у своїх дослідженнях виокремлює такі етапи професійної 

підготовки майбутнього фахівця у процесі навчання: адаптацію, інтенсифікацію 

та ідентифікацію. Науковець відзначає у своїх дослідженнях, що професійному 

становленню майбутнього фахівця притаманні певні суперечності: 

– між вимогою нової для особистості соціально-професійної ситуації та 

рівнем соціально-професійної кваліфікації і компетенції;  

– між інтенсивним особистісним та інтелектуальним розвиток, соціальною 

ідентичністю, самоосвітою, оптимістичною соціальною позицією і готовністю до 

завершального етапу професійного навчання. 

– на стадії професійної ідентифікації професійний розвиток особистості 

починає домінувати над особистісним і визначати його [216].  
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У численних нaукових прaцях В. Лазaрєв нaголошує на виокремленнi 

когнітивного, ціннісного та оздоровчого компонентів, а також компонентів 

психічного розвитку й розвитку креативності [735]. Виділяючи в змісті 

особистісно орієнтованої професійної підготовки дві основні складові – 

світоглядну й праксеологічну, С. Подмазін, відносить до їх компонентів 

аксіологічний, телеологічний, когнітивний, діяльнісний і рефлексивний 

елементи [541].  

На думку В. Андрущенка, всі зміни в професійній підготовці студента 

мають бути пов’язані з «його переорієнтацією на людські, життєві цінності». 

Основна роль відводиться гуманізації вищої освіти. Учений підкреслює, що 

центральна магістраль гуманізації проходить саме через професійну 

підготовку: від природничо-технічних дисциплін – до філософії, соціології, 

правознавства, до всієї гуманітарної складової системи освіти у вузькому змісті 

цього поняття. Відповідно до такого підходу до процесу навчання і виховання 

автор стверджує, що професійна підготовка повинна вміщати в себе три 

аспекти:забезпечення людиноцентризму дисциплін природничо-технічного 

профілю; затвердження концепції гуманітарної освіти; впровадження у 

систему освіти ірраціональної складової людської духовності – всенаукового 

знання, релігії, міфології, теології і т.п. [26]. 

Визначення професійної підготовки, як вважає С. Гончаренко, випливає з її 

основної функції – прилучити молодь до загальнолюдських і національних 

цінностей [148]. Виходячи з аналітичних надбань наукових досліджень можна 

передбачити, що професійне становлення майбутнього фахівця впродовж 

професійної підготовки у вищому навчальному закладі має передбачати 

формування у студентів: здатності займати активну позицію з розвитку 

саморегуляції особистості щодо забезпечення максимального особистісного 

розвитку з мінімальними затратами; позитивного ставлення до навчальної 

діяльності та ініціювання пізнавальної активності; здатності планувати і 

прогнозувати своє професійне становлення; здатності до усвідомлення своїх 

потенційних можливостей та готовності розвивати професійно важливі якості, 
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які мають недостатній рівень сформованості; здатності мобілізувати весь свій 

особистісний потенціал заради досягнення цілей розвитку себе як професіонала 

[148]. 

На основі проведеного аналізу уточнено зміст професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти у вищих навчальних закладах, яку 

розглядаємо як систему психолого-педагогічних, науково-практичних і 

організаційно-дослідницьких взаємопов’язаних компонентв, що 

відображають специфіку навчального процесу, спрямованого на отримання 

кваліфікації, яка дозволить ефективно виконувати професійні завдання 

інноваційного характеру щодо здійснення наукової і професійної діяльності. 

Готовність психологів в галузі спеціальної освіти до наукової і професійної 

діяльності розглядаємо як інтегративне особистісне новоутворення, що 

виявляється налаштованістю до застосування методів і засобів науково-

дослідної роботи та інтересом до роботи у зазначеній галузі, наявністю 

професійно орієнтованих знань, умінь і навичок, значущих особистісних і 

професійних якостей та досвіду. Формування професійної компетентності 

психологів в галузі спеціальної освіти розглядаємо як процес, який 

спрямований на оволодіння кваліфікацією відповідно до заданих 

професійних стандартів, що дозволить на основі сформованих професійно 

важливих якостей та творчої індивідуальності ефективно провадити фахову 

діяльність.  

Отже, аналіз наукової думки щодо досліджуваної проблеми 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти засвідчив, що 

обрана тема є актуальною та доцільною для дослідження. Реформування 

вищої освіти України вимагає динамічних якісних змін у системі зазначеної 

професійної підготовки, що детермінується потребами сучасного суспільства 

в компетентних, конкурентоспроможних і мобільних кадрах. В сучасних 

умовах особливої актуалізації набуває питання оптимізації та інтенсифікації 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. Незважаючи 

на те, що різні аспекти означеної проблеми неодноразово порушувались 
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значною кількістю науковців, теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти залишаються не 

визначеними.  

У численних наукових працях наголошується, що 

системоутворювальними чинниками всіх процесів, які відбуваються в системі 

підготовки психолого-педагогічних кадрів, виступають економічні, політичні та 

соціокультурні детермінанти. Підготовка кваліфікованих фахівців в галузі 

спеціальної освіти до професійної діяльності в різні історичні періоди повністю 

залежала від світового історико-педагогічного процесу, соціально-економічного 

стану країни та політики держави по відношенню до дітей з обмеженими 

психофізичними можливостями, законодавства у сфері освіти в цілому, рівня 

розвитку дефектології як інтеграційної галузі знань на стику медицини, психології 

і педагогіки.  

Дослідження процесу становлення та розвитку системи професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти неможливе без урахування 

вже напрацьованого вітчизняного та світового дослідницького досвіду. 

Політичні, соціальні та економічні процеси, що відбуваються в Україні, 

зумовлюють зміни в системі національної освіти, зокрема, у спеціальній 

психології. Ефективне функціонування спеціальної освіти в умовах 

динамічного розвитку політичного та соціально-економічного життя країни, 

низка нормативно-правових документів, серед яких Закон України «Про 

Освіту», Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)», 

Концепція спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними порушеннями 

в Україні на найближчі роки, а також велика відповідальність держави і 

суспільства, зумовлюють підготовку компетентних і висококваліфікованих 

спеціалістів-психологів в галузі спеціальної освіти. Тож, першочерговим 

завданням вищої спеціальної освіти є підготовка фахівців, спроможних 

працювати у різних типах спеціальних закладів, реабілітаційних рентрах та 

закладах Міністерства охорони здоров’я [562; 694].  
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Безумовно, без дослідження історичних передумов, без порівняльного 

та конструктивно-критичного аналізу, що дають змогу окреслити загальну 

картину історико-педагогічного процесу в Україні, неможливо удосконалити 

надбання, методики і системи підготовки спеціальних кадрів у процесі вже 

сучасного історичного становлення. Серед вітчизняних науковців, які 

вивчали історико-педагогічні аспекти спеціальної освіти, відзначимо такі 

постаті як М. Ярмаченко, В. Бондар, В. Синьов, Т. Берник, І. Єременко, 

Х. Замський, В. Золотоверх, С. Корнєв, С. Миронова, Л. Одинченко, 

Н. Пахомова, О. Потапенко, М. Супрун, О. Таранченко, С. Федоренко, 

Л. Фомічова, В. Шевченко, О. Шевченко та ін. Аналіз творчої спадщини 

вчених-дефектологів дає змогу об’єктивно висвітлити становлення та 

розвиток теорії і практики підготовки фахівців в галузі спеціальної освіти в 

Україні, загалом, та спеціальних психологів, зокрема, що є актуальним, 

оскільки останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості 

дітей з порушеннями розвитку. Узагальнення досвіду дає змогу 

проаналізувати впровадження різних методів та організаційних форм 

професійної підготовки, оцінити досягнуті результати, а також визначити 

перспективи подальшого удосконалення підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. Враховуючи вищезазначене, вбачаємо необхідність 

глибокого вивчення і ґрунтовного аналізу періодів становлення та розвитку 

теорії і практики підготовки психологічних кадрів в окресленій галузі освіти 

в Україні.  

Слід відзначити, що періодизація професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти – результат не лише аналізу та систематизування 

джерел дослідження відповідно до його об’єкта, предмета і завдань, але й 

осмислення того, що таке періодизація в історико-педагогічній науці як 

процедурна дефініція, що пов’язана із загальною періодизацією розвитку 

корекційної педагогіки – складової всього історико-педагогічного процесу, 

але, що є цілком природним, має і своє коло специфічних особливостей. Не 

випадково історик М. Нечкіна, вивчаючи проблему періодизації в історичній 
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науці, наголошувала, що будь-яка наука може мати конкретні особливості 

своєї періодизації, які відбивають специфіку процесу її розвитку. Дослідниця 

зазначала, що було б помилково механічно повторювати в історії науки 

загальну періодизацію історії країни. Принцип періодизації, на її думку, 

повинен мати певну різнобічність, відображати принципові зрушення у 

головних напрямах розвитку науки. До них слід відносити: загальну 

концепцію історичного процесу, пов’язану з нею дослідницьку 

проблематику, нові прийоми дослідження, включення нових джерел, суттєві 

зміни в організації наукової праці. Підтвердженням зазначеному є  науковий 

доробок сучасних істориків вітчизняної педагогіки, зокрема дослідження 

А. Бурлаки, Н. Гупана, Ю. Руденка, О. Сухомлинської та ін. 

Вітчизняна історико-педагогічна наука охоплює цілий ряд досліджень 

історії складових спеціальної педагогіки. Зокрема, це праці В. Бондаря, 

Т. Берник, Т. Єжової, М. Єфіменка, В. Золотоверх, В. Кащенка, С. Корнєва, 

Л. Одинченко, Т. Свиридюк, А. Ільченко, О. Таранченко, К. Турчинської, 

М. Ярмаченка та інших вчених-істориків корекційної педагогіки. 

Диференціювання у питаннях висвітлення різних напрямів спеціальної 

педагогіки – цілком закономірний сучасний період розвитку історико-

педагогічної науки, оскільки ґрунтовне ретроспективне розкриття різних 

сторін розвитку кожної з галузей дефектології обумовлює цілісне її 

сприйняття. 

Суттєвий інтерес становили підходи до розробки періодизації розвитку 

спеціальної дошкільної педагогіки В. Золотоверх, підходи Т. Батова до 

питань періодизації процесу становлення та розвитку навчання слабочуючих 

дітей, а також М. Малофєєва стосовно розробки періодизації системи 

спеціальної освіти в Росії і СРСР. Досліджена періодизація розвитку 

корекційного навчання учнів спеціальної школи в Україні ґрунтується на 

творчому доробку досліджень В. Бондаря, В. Засенка, В. Золотоверх, О. Кот, 

Л. Одинченко, М. Супруна, С. Федоренко, М. Ярмаченка та ін. [82; 83; 301; 

710; 738; 824] .  
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Запропонований історичний аналіз дозволяє виявити  основні віхи 

становлення і розвитку професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти віповідно до розробки змісту та організаційно-

методичного забезпечення. Принцип періодизації, з позицій методології 

сучасної історико-педагогічної науки, має певну різнобічність, відображає 

принципові зрушення у головних напрямах розвитку  науки та практики. До 

них належать: загальна концепція історичного процесу, пов’язана з нею 

дослідницька проблематика, нові прийоми дослідження, залучення нових 

джерел, суттєві зміни в організації наукової праці тощо. У дослідженні до 

основних чинників професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти віднесено зміни у проблематиці досліджень; зміни у практиці 

зазначеної підготовки; розширення джерельної бази; зміни в методологічних 

підходах та конкретних методах наукових досліджень у їхній динаміці; 

напрями і концепції в розвитку предмета, завдань історії спеціальної 

педагогіки як науки тощо. 

Провівши аналітичного огляду наукової думки в галузі спеціальної 

педагогіки та психології різних років (В. Бондар, В. Засенко, І. Єременко, 

С. Миронова, В. Синьов, О. Хохліна та ін.) можна дійти висновку, що до 

XVIII ст. в Україні ще не існувало спеціально організованої допомоги дітям із 

обмеженими психофізичними можливостями та закладів державної опіки. 

Лише в середині XVIII ст. розвиток медицини, зокрема психіатрії, дав 

поштовх для зародження медичного напряму в здійсненні допомоги убогим 

та недоумкуватим, яких уже зараховували до числа хворих, визначаючи їхні 

потреби не лише в догляді, а й у лікуванні [83; 194; 301; 407; 630; 738].  

Узагальнення результатів історико-педагогічних досліджень В. Бондаря, 

Ю. Болотіна та М. Окси, Н. Дем’яненко, В. Золотоверх, Т. Ільїної, 

В. Майбороди, Ф. Паначина, О. Потапенко, В. Селіверстова, В. Синьова, 

С. Федоренко, О. Шевченко, М. Ярмаченка та ін. уможливило висновок, що 

система педагогічної освіти в дореволюційній Україні розвивалася на основі 

релігійної ідеології, але вже виокремлювалися два напрями, медичний та 
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психолого-педагогічний, до проблематики вивчення та подолання порушень 

психічного та фізичного розвитку [77; 233; 370; 554; 630; 738; 824]. Допомога 

особам із психофізичними порушеннями не набула масового і системного 

характеру й була доступна лише заможним громадянам; не існувало й 

спеціальної підготовки фахівців для роботи з такими дітьми. Перші заходи 

лікувально-педагогічної допомоги даним дітям у дореволюційний період стали 

можливі завдяки наполегливості та зусиллям лікарсько-педагогічної 

громадськості та досягненням у клінічному і психологічному вивченні проблем 

психофізичних вад у дітей. В історіографічних дослідженнях Т. Ільїної 

зазначається: у дореволюційній Україні навчально-виховний процес у 

педагогічних інститутах, семінаріях, на курсах тощо ґрунтувався на 

християнській етиці, не виставлявся акцент на системність педагогічних, 

психологічних та медичних знань у процесі професійної підготовки [233]. 

Початок систематичної професійно-педагогічної освіти в нашій країні, як 

вважається, припадає на середину ХІХ ст. Після скасування кріпацтва у 

державі відбулися радикальні реформи, в тому числі й освітні (В. Бондар, 

І. Гавриш, Н. Дем’яненко, Т. Ільїна, О. Форостян, Л. Хомич та ін.). У другій 

половині ХІХ ст. значно розширюється мережа учительських інститутів і 

семінарій, вищих педагогічних курсів, жіночих педагогічних курсів та інших 

навчальних педагогічних закладів. Відтак, у Феодосії (1872 р.) і в Глухові 

(1874 р.) були відкриті трирічні вчительські Інститути, а в Ніжині (1875 р.) 

створено історико-філологічний інститут князя Безбородька, що готував учителів 

для гімназій. За Статутом учительські Інститути, що започатковувались як 

закриті навчальні заклади з курсом навчання три роки, мали готувати вчителів 

для народних училищ. Але системна підготовка педагогів для роботи з дітьми 

із порушеннями психофізичного розвитку ще у даний період не проводилася, а 

медико-біологічні науки і психологія взагалі не вивчалися. Отже, майбутні 

педагоги не одержували системних знань із психолого-педагогічних та 

медико-біологічних дисциплін, що призвело до низького рівня фахової 

підготовки. Незважаючи на те, що офіційна влада впродовж усього XIX ст. 
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демонструвала байдуже ставлення до долі багатьох тисяч дітей із 

порушеннями психічного й фізичного розвитку та не видала жодного 

державного акту щодо їх соціального захисту і підготовки фахівців для 

роботи з такими дітьми, серед лікарсько-педагогічної громадськості 

сформувалися школи прогресивних ентузіастів, найкращі представники яких 

не тільки пропагували важливість громадського піклування, а й зуміли 

здійснити зазначене [500]. Вагомим досягненням у системі організації 

спеціальної допомоги було відкриття Лікарсько-Педагогічного Інституту, 

заснованого Ольгою й Оленою Сікорськими на приватні кошти для 

«виховання, навчання й лікування недорозвинених, відсталих і нервових 

дітей різної статі, а також і для виправлення дітей морально 

ненормальних». Цей заклад діяв на підставі статуту, затвердженого 

Міністром Внутрішніх Справ 11 червня 1904 р. Число вихованців закладу 

на той час доходить до 17. Консультантом Інституту був професор 

Університету Св. Володимира І. Сікорський. В Інституті також надавалися 

безкоштовні поради батькам «дітей, важких у виховному відношенні» 

[500].  

Витоки підготовки педагогічних кадрів за медико-психолого-педагогічним 

напрямом належать Київському Фребелівському жіночому педагогічному 

інституту (1907 рік). Очолив інститут і Педагогічну Раду професор Київського 

університету імені Св. Володимира Іван Олексійович Сікорський [500]. 

Перебуваючи на посаді директора КФПІ, як зазначає С. Корнєв, Іван 

Олексійович Сікорський, як талановитий організатор навчального процесу та 

ініціативний адміністратор, надавав особливого значення вивченню 

слухачками інституту таких дисциплін, як загальна психологія і психологія 

дитячого віку, вважаючи ці курси одними з основних предметів педагогічної 

підготовки [291]. У програмі інституту було заявлено: «Незалежно від того, 

що було потрібно від викладача, ми ставимо в основу педагогічної 

практичної підготовки знання психології загалом і психології дитячого віку 

зокрема» [291]. Для практичного вивчення основ дитячої психології, неврології 
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та патології розвитку, як зазначено в дослідженні С. Корнєва, був відкритий при 

педагогічному інституті дитячий притулок та педагогічний амбулаторій як 

аналог сучасного психолого-педагогічного консультаційного центру [291]. 

Однією з головних переваг, як зазначає С. Корнєв, був той факт, що 

Фребелівський педагогічний інститут засновувався й розглядався не 

відокремлено, а в системі науково-педагогічного об’єднання як вища жіноча 

школа для наукової й практичної підготовки слухачок до педагогічної 

діяльності та «...спостереження за юною душею…» від періоду немовляти і 

до юнацького віку включно. Основні предмети загальнопедагогічної 

підготовки – фребелівська педагогічна система, методики з різних дисциплін, 

загальна психологія, психологія дитячого віку – викладалися на конкретних 

прикладах життя й навчання дітей [291; 500]. Н. Дем’яненко зазначає, що для 

викладання психолого-педагогічних дисциплін у Фребелівському 

педінституті добиралися лектори виключно з вищою спеціальною освітою 

[162]. Високий рівень професорсько-викладацького складу підтверджує 

вирішальне значення загальнопедагогічної і психологічної підготовки у 

навчально-виховному процесі педвузу.  

Отже, у перші роки ХХ ст. було започатковано системне навчання 

розумово відсталих дітей (О. Грибоєдов, Є. Гер’є, В. Кащенко, Г. Россолімо, 

І. Сікорський, М. Чехов, О. Фельцман та ін.). Вченими були всебічно 

проаналізовані й запроваджені у практику кращі зразки зарубіжного і 

вітчизняного досвіду роботи спеціальних шкіл та їх кадрового забезпечення 

(Е. Сеген, Ж. Демор, О. Декролі, Б. Менель та ін.). Навчання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку все більше базувалося на 

поступовому відході від опікунських функцій, що стимулювало пошук нових 

ефективних організаційно-методичних засад. Н. Дем’яненко зазначає, що 

загальнопедагогічна підготовка у педвузі відрізнялася оригінальністю, 

ґрунтовністю, своєрідністю авторських підходів та глибиною викладання 

педагогічних дисциплін, характеризувалася багатопредметністю на всіх 

трьох відділеннях (дошкільному, шкільному й позашкільному). Сутність 
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загальнопедагогічної підготовки полягала в єдності теорії й практики. Цьому 

сприяло, насамперед, навчально-виховне об’єднання, створене під 

керівництвом І. Сікорського, де Фребелівський педагогічний інститут 

виступав психологло-педагогічним центром, і координував діяльність 

навчально-допоміжних установ: дошкільних закладів, шкіл, педагогічних 

амбулаторій, вищого початкового училища [162]. 

У 1923 році в найбільших містах України (Київ, Катеринослав 

(Дніпро), Одеса, Харків) були створені лікарсько-педагогічні кабінети. Їхню 

роботу у Києві очолив А. Владимирський, в Катеринославі – І. Левінсон, в 

Одесі –  М. Тарасевич, а в Харкові – І. Аплер та ін. Ці первинні осередки 

педагогічної науки та практики здійснювали вивчення питань нервово-

психічної гігієни дитинства; вивчення всіх категорій дефективних дітей; 

надавали лікарсько-педагогічну консультацію педагогам спеціальних 

закладів освіти; розробляли систему методів та форм навчання і виховання 

аномальних дітей; проводили постійну підготовку кадрів дефектологів та 

педологів [532].  

У 20-х роках ХХ ст. розпочався розквіт наукового таланту 

Л. Виготського, який започаткував основи теорії дефектології. Починаючи з 

перших років ХХ ст. особливо великий вплив на розвиток дефектологічної 

думки мала педологія – комплексна дитинознавча наука. Створення у 1925 

році Експериментального дефектологічного інституту (м. Москва), дало 

змогу радянським вченим на чолі із Л. Виготським розпочати класичні 

наукові дослідження в різних напрямках дефектології. Опрацьовані наукові 

та архівні джерела уможливили визначення, що у 1918 – 1926 роках долалися 

філантропічні принципи піклування й опіки, відбувалося становлення 

елементів державної системи спеціальних шкіл та пошук змісту навчання. 

Головною метою навчання було визначено формування активності дитини як 

запоруки становлення колективізму. Складні соціально-політичні 

державотворчі процеси мали радикальний вплив на освітню галузь. Зросли 

вимоги до добору учнів – тільки через ретельне всебічне медичне та 
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психолого-педагогічне вивчення в колекторах та у лікарсько-педагогічних 

кабінетах. Провідне місце у навчальному плані стало належати психічній 

ортопедії, що вимагало відповідного забезпечення кваліфікованими 

спеціалістами.  

Підготовка в Україні кваліфікованих вчителів для спеціальних шкіл 

розпочалась восени 1919 року в Києві при Вищих педагогічних курсах 1-го 

Товариства Професорів і вчителів на лікарсько-педагогічному факультеті 

(згодом реорганізованого у факультет ВІНО). Управлінням вищих шкіл 

м. Києва 15 липня 1920 року було вирішено розпочати підготовку фахівців із 

вищою дефектологічною освітою для роботи в системі спеціальної світи в 

Україні на базі Київського університету Св. Володимира та Вищих жіночих 

курсів Київського вищого інституту народної освіти (КВІНО) [178]. 

Рішення ІІ Всеросійського з’їзду СПОН (1924 р.) та цілого ряду 

партійних і урядових постанов зобов’язували державні органи створювати 

систему спеціальної освіти. Всі діти, які не могли опанувати навчальну 

програму масової загальноосвітньої школи, мали тепер навчатися у 

спеціальній школі, в результаті  відбулося значне розширення мережі 

допоміжних шкіл, що вимагало відповідного забезпечення кваліфікованими 

кадрами. У 1929 році Народним комісаріатом освіти було розроблено «План 

розвитку мережі установ для дефективних дітей на 1929/1930 – 1932/1933 

операційні бюджетові роки», в якому наголошувалось, що наявні кадри педагогів-

дефектологів не відповідають встановленому кадровому мінімуму, який би 

забезпечував розширення мережі спеціальних закладів для дефективних дітей. В 

одному з його підрозділів «Підготовка та перепідготовка педкадрів для 

установ «дефективного дитинства» планувалося проведення низки заходів 

щодо забезпечення установ дефективного дитинства педкадрами на наступне 

чотириріччя, передбачалася можливість підготовки педкадрів для установ 

дефективного дитинства в єдиному на той час вищому педагогічному 

навчальному закладі, який здійснював вузівську підготовку дефектологів в 

Україні (дефектологічний відділ при факультеті соціального виховання 
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Київського інституту народної освіти) [131]. Починаючи з 1929/1930 

навчального року, окрім Києва, планувалось організувати групи для 

проведення підготовки педагогів-дефектологів у Харківському та 

Полтавському ІНО. Було заплановано при Київському ІНО відкрити відділ з 

підготовки вчителів-дефектологів для роботи із розумово відсталими дітьми 

на 30 студентів. У 1929/1930 навчальному році на дефектологічному відділі 

факультету соціального виховання Київського ІНО було поновлено 

підготовку кадрів дефектологів. За час роботи факультету вищу 

дефектологічну освіту одержали 64 особи. У 1930/1931 навчальному році 

відбулася реформа вищої педагогічної освіти. На базі факультету соціального 

виховання Київського ІНО утворився Київський інститут соціального 

виховання, одним із структурних підрозділів якого став педолого-педагогічний 

факультет із дошкільним, дефектологічним і педолого-педагогічним 

відділеннями. Для студентів-випускників дефектологічного відділення 

встановлювалася кваліфікаційна категорія «Організатор педагогіки 

дефективного дитинства» [500].  

З метою вдосконалення якості спеціальної підготовки вчителів-

дефектологів у навчальному плані дефектологічного відділу Київського ІНО 

значне місце відводилося вивченню дисциплін медичного циклу, що було 

позитивним досягненням у становленні системності та міждисциплінарності 

теоретичної і практичної підготовки дефектологів, але не передбачалось 

озброєння студентів знаннями зі спеціальної психології та методик викладання 

різних предметів у спеціальній школі.  

Отже, у 1932 – 1936 рр. вже сформувалася теорія Л. Виготського про 

культурно-історичний розвиток психіки дитини, де розкрилися 

закономірності розвитку психіки. Вчені-дефектологи довели, що розвиток 

відбувається не спонтанно, не шляхом автоматичного розгортання 

закладених природних можливостей, не шляхом пристосування соціального 

середовища, а у процесі засвоєння суспільного досвіду [127; 129]. З причини 

засудження педології в 30-ті роки не була виконана постанова від 2 
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листопада 1935 року НКО УРСР №1039 «Про заходи у справі підготовки і 

підвищення кваліфікації вчителів шкіл дефективного дитинства», у якій 

ставилось питання щодо поновлення з 1 вересня 1936 року підготовки 

дефектологів при Київському педагогічному інституті. Пропонувалось 

відкрити дефектологічний факультет, встановивши контингент набору в 60 

осіб. Зазначимо, що друга половина 20-х рр. – 1936 рік характеризувалася 

наявністю суперечностей між представниками лікувальної педагогіки, які 

робили ставку на «психічну ортопедію», та соціальної педагогіки, мета якої 

вбачалася у соціальному вихованні учнів спеціальної школи у процесі 

формування особистості засобами ігрової, навчальної та інших видів 

діяльності. Із 1927-го по 1931 рік спостерігалося посилення уваги до 

«соціальної реабілітації» дітей з особливостями психофізичного розвитку 

педагогічними засобами. Зокрема, у цей час широкого розмаху набуло 

використання різноманітних психологічних тестових методик, спрямованих 

на комплексну діагностику, яка мала провадитися лише фахівцями [131; 500].  

Новою віхою у справі підготовки висококваліфікованих дефектологічних 

кадрів стала постанова РНК УРСР №978 від 20 серпня 1939 року про загальне 

обов'язкове навчання дефективних дітей, за якою до 1 вересня 1939 року при 

Київському педагогічному інституті імені О. М. Горького планувалось відкрити 

дефектологічний факультет. Контингент прийому студентів на 1939/1940 

навчальний рік встановлювався у кількості 60 осіб. Деканом факультету було 

призначено П. Мельникова. Цей період характеризується особливою увагою до 

збільшення кількості студентів-дефектологів та поліпшення якості їх підготовки, 

зокрема у нових навчальних планах було розширено курси із спеціальної 

психології та педагогіки, запроваджено педагогічну практику в спеціальних 

школах із відривом від навчання. Викладання навчальних дисциплін велось на 

високому науковому рівні. Але, на думку Н. Пахомової, не достатньо коректним 

було рішення щодо збільшення кількості годин на вивчення спеціальних методик 

за рахунок скорочення циклу медичних дисциплін [500]. 
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Аналіз історико-педагогічних досліджень та архівних джерел показав, 

що на цьому етапі в галузі вищої дефектологічної освіти з'явилась тенденція 

до поглиблення загальнопедагогічної підготовки студентів. Випускники 

дефектологічного факультету, окрім дефектологічної підготовки, отримували 

право викладати у середній школі одну із навчальних дисциплін – російську 

(українську) мову або фізику (математику). Але тенденція до поглиблення 

загальноосвітньої підготовки майбутніх дефектологів мала й негативні 

наслідки: у графіку екзаменів та заліків у КДПІ для II семестру 1940/1941 

навчального року (наказ по КДПІ від 23 квітня 1941 року) були широко 

представлені предмети загальноосвітнього циклу, та зовсім відсутні 

предмети фахові – із спеціальної педагогіки – й предмети дефектологічного 

циклу, негативно вплинуло на компетентність дефектологів при вирішенні 

необхідних складних завдань професійного характеру. Отже, значні зрушення 

у справі вузівської підготовки дефектологічних кадрів упродовж 20-40-х років 

ХХ ст. слід вважати значущим етапом розвитку вітчизняної професійної 

підготовки дефектологів, що відображало політичні, економічні та соціально-

культурні чинники існування держави й слугувало підґрунтям організації 

сучасної системи психолого-педагогічних складових підготовки 

кваліфікованих кадрів [77; 233; 370; 554; 630; 738; 824].  

Післявоєнний розвиток дефектології як наукової галузі (1946-й – 

початок 50-х рр. ХХ ст.) знаменувався становленням її організаційних засад. 

Відбувається відновлення і розбудова зруйнованої за роки війни бази 

підготовки дефектологічних кадрів. Так, з 1944 року поновлює роботу 

Науково-дослідний інститут дефектології, пізніше Науково-дослідний 

інститут психології, а також розпочинається підготовка вчителів V-VІІ класів 

спеціальних шкіл на дефектологічному відділі Київського учительського 

інституту. З 1946 року підготовку спеціальних кадрів було перенесено на 

знову відкритий дефектологічний факультет Київського педагогічного 

інституту імені О.М. Горького. Спочатку відбувалася підготовка лише 

олігофренопедагогів, сурдопедагогів та тифлопедагогів шляхом залучення 
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наукових співробітників Науково-дослідного інституту дефектології, які 

читали лекції з фахових дисциплін: спеціальної педагогіки та логопедії. У 

зв’язку з тим, що не всі працівники спеціальних закладів мали змогу 

навчатися на дефектологічному факультеті, великого значення набувають 

курси перепідготовки і підготовки дефектологічних кадрів, завдяки яким 

відбувалося навчання спеціальних педагогів [77; 233; 370; 554; 630; 708; 738; 

824].  

У 70-х роках стала приділятися значна увага питанням педагогічної 

психології: досліджували формування професійних умінь, політехнічних 

знань та навичок, технічного мислення, теоретичних форм мислення; 

розробляли методи «проблемного навчання», «поетапного формування 

розумових дій». 

Найвагомішими науковими здобутками того часу були роботи, у яких 

автори ґрунтовно проаналізували вузівський навчальний процес і заклали 

психологічні основи розв'язання проблеми оновлення вищої школи [708]. 

Разом з тим, вносяться нові ідеї щодо розвитку особистості в 

діяльності. Як зазначає К. Абульханова-Славська, основне положення про 

прояви і розвиток особистості в діяльності, висунуте С. Рубінштейном, 

зберігає своє принципове методологічне значення. Але на теоретичному рівні 

Л. Анциферовою вноситься обмеження, пов’язане із конкретним і 

оптимальним для розвитку особистості її співвідношенням із діяльністю. 

Зазначено, що не будь-яка діяльність розвиває особистість і не будь-який 

розвиток здібностей рівнозначний розвитку особистості. Розвиток 

особистості та прояв потреб у діяльності пов'язаний із досягненням нею 

почуття задоволення від процесу і результатів діяльності, прагненням до 

подолання труднощів й успішністю розв'язання складних задач, бажанням 

проявити свої можливості в процесі роботи [500; 708]. 

У 80-х роках, з’являються роботи присвячені психологічним основам 

професійного навчання та формуванню особистості в педагогічному процесі. 

Так, наприклад, В. Чирков обгрунтував правомірність системогенетичного 
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підходу, розробленого В. Шадриковим, у психології професійної підготовки, 

розглядав питання психологічної системи діяльності, виклав питання 

емоційно-мотиваційної регуляції навчальної діяльності. В основі його 

дослідження – концепція практичних станів [708]. У центрі уваги досліджень 

3. Решетової було вивчення формування системного мислення тих, хто 

навчається, і його значення для розширення пізнавальних і практичних 

можливостей у процесі оволодіння професійною діяльністю. Вона, 

ґрунтуючись на діяльнісному підході, дійшла висновку, що головна увага у 

процесі підготовки фахівців, має приділятися формуванню теоретичного 

мислення; процес підготовки повинен набути форми дослідницької 

діяльності, такої, що «відтворює» наукові знання [708; 781]. Психології 

вищої школи та педагогічної діяльності присвятили свій науковий пошук 

В. Галузинський, Т. Габай, Л. Велитченко, М. Євтух, В. Семиченко, 

О. Власова, Л. Подоляк та В. Юрченко, М. Іванчук та І. Русак.   

 

1.1.2 Започаткування та розвиток системи підготовки 

психологічних кадрів для спеціальної освіти 

Сучасний етап розвитку загальної та спеціальної психолого-

педагогічної науки характеризується значним, поглибленим зростанням 

інтересу до розвитку філософсько-освітніх знань. Одним із перших вчених, 

який всебічно обґрунтував взаємозв’язок між філософією та педагогікою, був 

К. Ушинський. Він став основоположником, творцем глибокої, стрункої 

педагогічної системи, забезпечивши таким чином високий науковий злет і 

світову славу української педагогіки в усіх її основних напрямках – у галузі 

новітньої дидактики й теорії виховання, школознавства й 

підручникознавства, педагогічної антропології, українознавства, підготовки 

учительських кадрів. Педагогічні ідеї великого педагога нині успішно 

втілюються під час розбудови самостійної Української держави, у 

відродженні й розвитку національної школи, освіти, української системи 

виховання, української педагогіки. У педагогічній антропології він 
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сформував методологічні засади філософії виховання та навчання [736; 737]. 

Сучасні підходи до розвитку взаємозв’язку зазначених галузей знань 

визначаються пошуком раціонального співвідношення загальнолюдських 

цінностей виховання і національних особливостей. Простеження аспектів 

взаємодії філософії та педагогіки, зокрема спеціальної педагогіки, становить 

першочергове завдання історії філософії й історії спеціальної педагогіки, 

оскільки саме питання форм синтезу філософських і спеціально-педагогічних 

знань ще практично не досліджено. Аналіз широкого спектру праць з галузі 

філософії та спеціальної педагогіки свідчить про вагомі здобутки, що стали 

передумовою розвитку психологічних знань [708; 736].  

Вивчення наукових і науково-методичних джерел із теорії та практики 

корекційного навчання та його кадрового забезпечення доводить, що ці 

питання завжди були домінуючими у широкому спектрі проблем, що 

виступали об’єктами наукового пошуку вчених. Саме тому, на наше 

переконання, всебічне дослідження окресленої проблематики дасть підстави 

виявити значне коло питань, що мають не тільки історико-педагогічну, а й 

практичну значущість щодо підготовки психологічних кадрів. Підставою для 

цього науково-оптимістичного прогнозу передусім слугує соціальне 

замовлення держави спрямоване на поліпшення якості професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти.  

Л. Занкова вважає, що на різних етапах розвитку спеціальної 

педагогіки та психології принципи та практичні засоби здійснення 

корекційного навчання визначалися по-різному, в залежності від стану 

розвитку психології і педагогіки 262. Долаючи складний суперечливий 

шлях вироблення науково-обґрунтованого бачення співвідношення розвитку 

та навчання і виховання на засадах їх корекційної спрямованості, 

дефектологи другої половини ХХ ст. чітко заявили про пряму залежність між 

цими компонентами педагогічного процесу, що має здійснюватися з 

супроводом кваліфікованих психологічних кадрів. Наукові дослідження 

В. Синьова підтверджують те, що існує значний пласт нерозв’язаних 
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теоретичних і практичних проблем у сфері зазначеного питання. Вчений 

стверджує необхідність системного підходу до здійснення корекційного 

впливу на хід розвитку розумово відсталого школяра, що полягає в створенні 

конкретних психолого-педагогічних умов, у яких буде розвиватися 

особистість як цілісна структура в єдності таких її компонентів, як 

пізнавальні здібності, ставлення, потреби та інтереси, мотиви, установки, 

емоційно-вольові якості. [630]. Як зазначає В. Синьов «... основним 

питанням, відповідь на яке визначає сутність та перспективи корекційної 

роботи допоміжної школи, є питання про можливості (або неможливості) і 

особливості розвитку психіки розумово відсталих дітей» [632]. Дослідження 

В. Синьова одержали високу оцінку в сучасній вітчизняній та зарубіжній 

спеціальній освіті, оскільки вони є одними з найґрунтовніших в означеній 

галузі в плані доцільного розв’язання проблеми корекційної спрямованості 

навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Аналіз 

результатів наукових досліджень науковця показує, що дослідник розглядає 

найбільш загальні психолого-педагогічні умови здійснення корекційного 

впливу на учнів «допоміжної школи», в яких відображаються закономірності 

психолого-педагогічного процесу та найважливіші теоретичні положення 

щодо розвитку дитини в процесі її навчання, конкретизовані до необхідності 

становлення інтелектуальної сфери в розумово відсталих». Зазначений вплив 

має здійснюватися за умови підготовки кваліфікованих та компетентних 

психологічних кадрів в галузі спеціальної освіти. 

Загальновідомим є те, що розвиток компетентності та особистості 

психологів як фахівців починається у студентські роки і продовжується  під 

час професійної діяльності. Н. Пряжніков та Є. Пряжнікова умовно 

виділяють такі етапи професійного розвитку психологів: захоплююче – 

романтичний, проявляється у період першого знайомства з психологією; етап 

самоствердження, є бажання дізнатися щось особливе про психологію або 

оволодіти якою-небудь незвичайною методикою; перші розчарування і 

пошук нових особистісних смислів у навчанні та роботі; початок 
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самостійного розв’язання деяких психологічних проблем (теоретичних чи 

практичних); спроби працювати по-новому; звернення до теоретичних та 

методологічних основ психології, тобто до всього того, що на етапі навчання 

у вузі викликало несприйняття; імпровізація і професійна творчість уже на 

основі оновленої теоретичної та методологічної бази, де органічно 

поєднується теорія і практика, наука і креативність [106]. 

Далеко не всі психологи проходять усі сім етапів, багато з них 

залишаються на певних етапах розвитку, тобто зупиняються у своєму 

професійному зростанні. Професійний розвиток – це постійний розвиток 

особистості психолога, підвищення професійної майстерності та 

компетентності. Базовим етапом професійного розвитку та становлення є 

навчання у вищому закладі освіти. Професійна психологічна підготовка 

містить як теоретичні, так і практичні компоненти. Історія сучасної 

вітчизняної та світової педагогіки налічує певну кількість імен, про які 

можна відповідально стверджувати, що це особистості світового рівня. 

Українська дефектологічна наука має всі підстави заявляти про наявність 

саме таких імен: І. Єременка, Л. Виготського, О. Грабарова, М. Грищенка в 

контексті вивчення природи дефекту розумово відсталого учня та 

дидактичного забезпечення корекційно-виховного процесу спеціальної 

школи [193; 195; 196].  

Можемо стверджувати, що сучасні педагоги вищої школи в галузі 

спеціальної освіти мають унікальну можливість здійснювати підготовку 

корекційних педагогів і психологів на кращих традиціях вітчизняної й 

світової спеціальної педагогіки. Як слушно наголошує в своїй докторській 

дисертації (2007 р.) «Теоретико-методичні основи підготовки учителів до 

корекційної роботи в освітніх закладах для дітей із вадами інтелекту», 

вихованка наукової школи академіка В. Синьова, С. Миронова, вітчизняна 

система підготовки дефектологічних кадрів має чіткоокреслені періоди. 

Учена при визначенні етапів розвитку системи підготовки вчителів-

дефектологів в Україні врахувала підходи до періодизації теорії і практики 
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спеціальної освіти дітей із вадами психофізичного розвитку, запропоновані 

В. Бондарем, В. Золотоверх, М. Супруном, С. Федоренко. Кожний період 

вирізняється кількісними і якісними змінами в організації та змісті підготовки 

спеціалістів, а саме: перший – 1919-1938 рр. – зародження системи 

підготовки дефектологічних кадрів; другий – 1939-1946 рр. – організаційне 

удосконалення підготовки вчителів-дефектологів; третій – 1946-1962 рр. – 

розширення і поглиблення загально педагогічної підготовки, послаблення 

дефектологічної спеціалізації; четвертий – 1963-1990 рр. – навчально-

методичне вдосконалення і розширення диференційованої підготовки 

вчителів-дефектологів; п’ятий – 1991-2005 рр. – створення національної 

системи дефектологічних кадрів; шостий – з 2005 р. – узгодження 

національних і європейських сучасних тенденцій кадрового забезпечення 

роботи з дітьми з розумовими порушеннями на основі приєднання до 

Болонського процесу [404]. Зазначене дослідження С. Миронової ґрунтовно 

розкриває історичні витоки підготовки кадрів в галузі спеціальної освіти. 

Особливої методологічної ваги для нашого осмислення визначальних 

векторів пізнання сутності логіки дослідження процесу становлення 

вітчизняної системи підготовки кадрів в галузі спеціальної освіти становить 

розробка В. Синьовим та С. Мироновою базових принципів діяльності 

означеної системи. Цілком виважено вчені виділяють пріоритетним принцип 

фундаменталізації вищої спеціальної освіти, що вимагає звернення особливої 

уваги сучасних вишів на філософсько-світоглядну підготовку майбутнього 

фахівця. Постійне прагнення до встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

в особистісному розвитку свого вихованця має стати необхідною умовою для 

кожного, хто обрав означений фах. Дотримання принципу технологізації 

вимагає повсякчасного здійснення долучення студента до сучасних 

корекційних технологій, що запроваджуються в усіх ланках спеціальної 

освіти. Звичайно, що успіх тут криється в постійному поєднанні знань 

класичних усталених форм, методів та засобів корекційно-виховної роботи із 

новітніми освітніми технологіями світового рівня. Виходячи із того, що всі 
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напрями діяльності сучасного корекційного педагога ґрунтуються на 

дотриманні щирої любові до Людини, то принцип гуманізму несе в собі 

всеохоплюючий характер. Його дотримання налаштовує кожного ставитися 

до іншої людини не як до засобу, а як до мети виконання своєї професійної 

місії. 

Специфічним принципом вищої спеціальної освіти є системність 

мультидисциплінарної підготовки. Професійна діяльність базується на 

дотриманні єдності біолого-медичних, психологічних, педагогічних та 

соціальних векторів діагностично-прогностичного вивчення та 

цілеспрямованого корекційного впливу на процеси розвитку та соціалізації. 

Дотримання даного принципу забезпечує комплексність компетентності 

майбутнього фахівця-людинознавця. 

Незаперечним є і те, що вища спеціальна освіта ґрунтується на 

особистісному підході – у центрі навчання знаходиться особистість студента. 

Всі компоненти навчального процесу педагогічного ЗВО ХІХ століття: 

теоретичний, змістовий та організаційно-методичний, мають бути спрямовані 

на утвердження пріоритетів особистісного підходу. 

Принцип актуальності і перспективності підготовки фахівця – гнучке 

реагування на соціальні замовлення суспільства й, загалом, на виклики часу 

є, на переконання В. Синьова та С. Миронової, однією із умов досягнення 

успіху в підготовці означених фахівців [403; 408]. 

Серед основних завдань розвитку дошкільної і загальної середньої 

освіти на найближчі навчальні роки Міністерство освіти і науки України 

вбачає створення умов для інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. Особливо гостро проблема 

інтеграції та інклюзії постає перед дітьми із невиразними вадами у 

психофізичному розвитку, оскільки вони не охоплені закладами спеціальної 

освіти. На часі в Україні вже є певні дослідження проблеми інтеграції та 

інклюзії (Л. Гречко, О. Гноєвька, В. Засенко, А. Колупаєва, О. Мартинчук, 

М. Матвєєва, С. Миронова, Т. Сак, В. Синьов, О. Хохліна, А. Шевцов та ін.). 
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Проте теорія та практика інклюзивної освіти вимагають копітких системних 

пошуків щодо спільного навчання різних категорій. Як свідчить досвід 

багатьох країн, вихідним принципом інтеграції та інклюзії дітей з 

психофізичними порушеннями є принцип рівних прав і можливостей в 

одержанні освіти.  

Аналіз зарубіжного досвіду інклюзивної освіти свідчить, що її 

ефективність залежить від здійснення психолого-педагогічного супроводу, 

який має забезпечуватись скоординованими діями команди фахівців: 

корекційний педагог певної галузі, психолог, соціальний педагог, лікар. 

Результативність навчально-виховної, корекційно-розвивальної і лікувально-

профілактичної роботи залежить від координованості дій усіх фахівців. До 

спільної роботи обов’язково залучаються й батьки дитини.  

Зазначені положення наукового пошуку В. Синьова та С. Миронової та 

інших вчених дають орієнтири сучасним дослідникам для здійснення 

власних досліджень на царині кадрового забезпечення різних гілок 

спеціальної освіти [404; 632]. Вагомим методологічним орієнтиром для 

пізнання сутності витоків зародження системи підготовки дефектологічних 

кадрів в Україні є результати історико-педагогічних досліджень 

О. Шевченко, здійснених за науковим керівництвом академіка В. Бондаря. 

Науковцям вдалося ґрунтовно розкрити передумови виникнення системи 

підготовки кадрів для потреб спеціальної школи в кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

[75; 794]. 

Ґрунтовним дослідженням у сфері історії тифлопедагогіки стала 

дисертаційна робота 2012 року С. Федоренко «Cтановлення та розвиток 

вітчизняної тифлопедагогіки», в якій авторка дослідила всі етапи 

становлення системи підготовки кадрів вітчизняних тифлопедагогів [738].  

Розвиваючи ідеї першого Президента АПН України 

Миколи Дмитровича Ярмаченка, О. Таранченко в своїх докторській 

дисертації «Генезис національної системи освіти осіб з порушеннями слуху» 
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розкрила ґенезу становлення та розвитку освіти дітей із особливостями 

слуху, в якій питання підготовки сурдопедагогів займали чільне місце [715]. 

Враховуючи те, що підготовка психологів в галузі спеціальної освіти 

розпочалась в новітній період розвитку дефектологічної науки та практики, 

ми акцентуємо увагу на витоках започаткування означеної сфери педагогіки 

вищої школи. Злам історичних епох на початку 90-х років ХХ ст. в сфері 

підготовки кадрів дефектологів характеризувався зверненням уваги на зміну 

концептуальних засад підготовки кадрів фахівців для різних спеціальних 

закладів освіти. 

Значним здобутком для системи підготовки вітчизняних кадрів в галузі 

спеціальної освіти стала дисертаційна робота Л. Руденко «Формування 

системи медичних знань у процесі підготовки педагога-дефектолога до 

корекційної роботи в закладах спеціальної освіти», захищена у 2005 році. В 

даній роботі досліджується пошук оптимального співвідношення різних 

навчальних блоків дисциплін, якими має опанувати випускник факультету 

спеціальної педагогіки та психології. Вивченню біолого-медичних 

навчальних дисциплін, на переконання вченої, має надаватися належне місце, 

оскільки знання біології та медицини складають одну із базових складових в 

підготовці сучасного дефектолога [603].  

В умовах реформування системи спеціальної освіти більшість 

дефектологічного загалу відстоює державницьку позицію стосовно 

реформування навчання учнів спеціальних шкіл і соціалізації їхніх 

випускників. Абсолютно виваженим є бачення педагогів-практиків питань 

визначення об’єктивних та суб’єктивних чинників, що спричинюють 

негативне сприйняття громадськістю інтернатної системи навчання учнів 

спеціальних шкіл. Найбільш загрозливими серед них є популізм окремих 

освітян, котрі нехтують історичним досвідом системи спеціальної освіти, 

кращими вітчизняними традиціями, врешті-решт, ментальністю нашого 

народу. Поділяючи головні ідеї інклюзивної форми навчання, дослідники 

слушно наголошують на всебічній виваженості її запровадження із 
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врахуванням історичного вітчизняного досвіду. Батьківська спільнота, 

дефектологи, керівники освітньої галузі, громадськість загалом, усі 

відповідні державні інститути, усвідомлюють, що широке запровадження 

інклюзивного навчання є справою тривалого часу. Насамперед, має бути 

вирішена проблема кадрового забезпечення даного соціального проекту, й 

створення належних організаційно-масових умов в самих масових 

загальноосвітніх закладах. Саме практичному вирішенню означених питань 

присвячене дисертаційне дослідження І. Демченко «Теоретичні і методичні 

засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної 

діяльності в умовах інклюзивної освіти» [164]. Пізнанню сутності 

інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами, а й, 

відповідно, і підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів вчителів-

дефектологів, сприяли дисертаційні дослідження та чисельні науково-

методичні публікації Л. Будяк, А. Колупаєвої, І. Кузави та інших вчених [98; 

279; 321; 322]. 

Дисертаційна робота 2017 року Н. Софій «Організаційно-педагогічні 

умови інтегрованого супроводу учнів з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному навчальному закладі» та її чисельні публікації теж знаходяться 

в площині дослідження питань запровадження інклюзії як в нашій державі 

так і на всьому світовому освітньому просторі. Для нашого наукового 

пошуку виявивилося значущим обгрунтування дослідницею теоретичного 

конструкту «інтегрований супровід дітей з особливими освітніми 

потребами», оскільки ідея командного підходу в роботі різних фахівців 

інклюзивного навчального закладу становить запоруку професійно успіху 

[666]. 

У площині визначення оптимальних організаційних психолого-

педагогічних умов, що забезпечують належний високий позитивний 

результат корекційно-виховної роботи в середовищі дітей із особливими 

освітніми потребами знаходиться і дисертаційна праця М. Лемещук 

«Педагогічні умови соціалізації старших дошкільників із загальним 
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недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах». Для нашої 

дослідницької роботи виключний інтерес становить те, що ця наукова робота 

сприяє більш повному пізнанню сутності командної взаємодії різних 

фахівців, серед яких спеціальний психолог займає чільне місце в процесі 

впливу на результативність соціалізуючого процесу дошкільників [344]. 

У 2013 році представник наукової школи М. Шеремет, Н. Пахомова 

захистила докторську дисертацію «Інтеграція медико-психологічної та 

педагогічної складових професійної підготовки майбутніх логопедів», в якій 

розкрила історію та сьогодення системи підготовки логопедичних кадрів в 

Україні. Для нашого науково пошуку особливої ваги набуває бачення 

дослідницею сутності розуміння інтеграції знань як основи цілісного і 

системного пізнання. Значущим для науки є і розкриття Н. Пахомовою 

досвіду впровадження інтеграційних тенденцій у педагогіці [500]. 

А. Савостою у 2002 році в дисертаційній роботі «Психологічні 

особливості професійно-пізнавальної потреби майбутніх учителів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл», на підставі узагальнення літературних 

джерел з проблеми професійно-пізнавальної потреби досліджено її 

психологічні особливості та динаміку майбутніх учителів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл у процесі навчання в педагогічному ЗВО. Розкрито 

сутність і структуру професійно-педагогічної потреби, виявлено й 

обґрунтовано емпіричні показники та рівні її розвитку [607; 608]. 

Новим етапом в дослідженні питань підготовки кадрів в галузі 

спеціальної освіти стало започаткування З. Огороднійчук наукових розвідок 

присвяченим підготовці кадрів спеціальних психологів. Вихованка її 

наукової школи Г. Афузова в своїй дисертації «Психологічні особливості 

професійної спрямованості майбутнього психолога на корекційну підтримку 

дітей з психофізичними вадами» (2010 р.) дослідила проблему професійної 

спрямованості майбутнього психолога (спеціального); В даній роботі 

визначено та обґрунтовано психологічні особливості професійної 

спрямованості майбутніх спеціальних психологів на корекційну підтримку 
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дітей з психофізичними вадами; теоретично обґрунтовано комплексну 

програму психодіагностики професійної спрямованості на корекційну 

підтримку дітей з психофізичними вадами абітурієнтів і майбутніх 

спеціальних психологів; розроблено програму, в якій визначено зміст, засоби 

та методи психологічного забезпечення процесу формування психологічної 

спрямованості майбутнього спеціального психолога на корекційну підтримку 

дітей з психофізичними вадами на всіх етапах навчання у ЗВО [39; 40]. 

О. Дубовик в своїй науковій праці «Особливості професійно 

орієнтованих особистісних якостей майбутніх психологів спеціальних 

закладів освіти» (2017 р.) дослідила механізми визначення та формування 

якостей, необхідних для загальнолюдського та професійного становлення 

сучасного спеціального психолога [182]. 

Вбачаючи в особистості сучасного психолога професіонала 

людинознавчої сфери, що має постійно орієнтувати інших на самовиховання, 

саморозвиток та самоздійснення в усіх його сферах, ми особливу увагу 

звертали на дослідження особистісного зростання самого психолога. В цьому 

ракурсі для нас науковий інтерес становило дослідження О. Затворнюк 

«Формування у майбутніх психологів психологічної готовності до 

професійного самовдосконалення» (2016 р.). В даній науковій праці її автор 

розкрила психологічну природу процесу самовдосконалення фахівця на 

царині психології [208].  

В дослідженні С. Наход «Формування прогностичних умінь майбутніх 

практичних психологів засобами інтерактивних технологій» (2015 р.) вперше 

теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено модель 

формування прогностичних умінь майбутніх психологів засобами 

інтерактивних технологій, що базується на системному, синергетичному, 

діяльнісному, особистіснозорієнтованому, контекстному підходах і являє 

собою єдність цільового, діагностичного, змістово-організаційного, 

рефлексивно-аналітичного, оцінювально коригувального блоків. В результаті 

виконаного дослідження  удосконалено зміст, форми й методи фахової 
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підготовки студентів – майбутніх практичних психологів, що забезпечують 

формування прогностичних умінь, науково-методичне забезпечення 

використання інтерактивних технологій у контексті формування 

прогностичних умінь практичних психологів [442; 443]. Професору 

Н. Волковій, як науковому керівникові, вдалося скерувати здобувача на 

подальший розвиток наукових уявлень про сутність, структуру, критерії, 

показники та рівні сформованості прогностичних умінь; зміст та можливості 

інтерактивних технологій для формування прогностичних умінь майбутніх 

фахівців означеного профілю. 

Докторська дисертація «Соціально-психологічні засади  становлення 

професійної ідентичності майбутнього медичного психолога» (2011 р.) 

А. Борисюк (науковий консультант Л. Орбан-Лембрик) стала вагомим 

внеском в теорію та практику підготовки сучасного медичного психолога. В 

цьому дослідженні уперше обґрунтовано специфіку професійної ідентичності 

медичного психолога та розкрито соціально-психологічні особливості її 

становлення. В дисертації розроблено модель професійної ідентичності 

майбутнього медичного психолога; визначено її структурно функціональні 

складові, об’єднані у три підсистеми: ставлення до себе як до професіонала, 

ставлення до професії, ставлення до професійної спільноти; обґрунтовано 

етапи становлення професійної ідентичності майбутнього медичного 

психолога (мотиваційно-інтенціональний, накопичувально-

екстеріоризаційний, інтеріоризаційний). Дослідницею означено інноваційні 

соціально-психологічні технології у вигляді спеціально організованого 

професійно орієнтованого навчання, яке, інтегруючи професійне навчання та 

професійну діяльність, створює сприятливі соціально-психологічні умови для 

становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога. В 

науковій праці поглиблено розуміння показників сформованості професійної 

ідентичності фахівця (соціальний статус, самоповага, особистісна безпека, 

зниження рівня тривожності, постійне самовдосконалення, професійне та 

особистісне зростання, структурування життєвого часу й простору, 
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віднайдення особистого сенсу життя); сутності процесу становлення 

професійної ідентичності як складової загального процесу професіогенезу 

особистості та специфіки на кожному з етапів. В науковій розвідці набули 

подальшого розвитку поняття «професійна ідентичність». Визначені нові 

підходи до дослідження процесу становлення професійної ідентичності. 

Окреслений спектр методів й методик вивчення особливостей розвитку 

професійної ідентичності фахівця [90].  

Принагідно зазначимо, що ми здійснювали моніторинг широкого 

спектру наукових праць, присвячених питанням підготовки психологічних 

кадрів в різних сферах людського буття. Для наукового пошуку зазначені 

доробки вчених виступають методологічним орієнтиром в здійсненні 

власного дослідження удосконалення процесу підготовки спеціальних 

психологів. Вищевикладений аналіз теоретичних напрацювань дає нам 

підстави провести вивчення означених питань в практичній площині. 

Дослідженню досвіду роботи вищої освітньої ланки на означеній царині 

діяльності й буде присвячений наш подальший науковий пошук. 

Про соціальну значущість питання підготовки кадрів спеціальних 

психологів свідчать матеріали статистичних звітів та дані статистичних 

бюлетенів показників розвитку психологічної служби та психолого-медико-

педагогічних консультацій. Згідно яких, за останні роки спостерігається 

позитивна тенденція щодо збільшення посад працівників психологічної 

служби у дошкільних навчальних закладах комбінованого та компенсуючого 

типу, спеціальних школах (інтернатах) відповідно до нормативів чисельності. 

Так, у ДНЗ компенсуючого, комбінованого та інтернатного типів, центрах 

розвитку дитини забезпеченість практичними психологами складає 73,88%, а 

соціальними педагогами – 52,68% (у містах відповідно 76,14% і 60,1%, у 

сільській місцевості 32,83% і 32,89%) [518]. Також нами враховувалися й 

статистичні дані, які надаються Київським міським, обласними навчально-

методичними центрами психологічної служби системи освіти у кінці 

кожного навчального року. Аналіз одержаних даних засвідчив, що загалом в 
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Україні продовжує зберігатися негативна динаміка чисельності працівників 

психологічної служби. Станом на червень 2017 року в системі освіти 

налічувалось 22 616 працівників, що на 89 осіб менше ніж у попередньому 

навчальному році.  

Глобальні соціальні процеси кінця 80-х – початку 90-х років ХХ 

століття спричинили переосмислення й практичну реалізацію нагальних 

питань реформування всієї вітчизняної освіти. Корекційна її складова, а й, 

відповідно, підготовка фахівців у сфері дефектології, зокрема спеціальних 

психологів нової генерації, не була тут виключенням. Зазначений період 

початку державотворення для вищої спеціальної освітньої галузі 

знаменувався, насамперед, пошуком оптимізації фахової підготовки 

студентів дефектологічних факультетів тодішніх педагогічних інститутів 

України.  

Головною ідеєю створення даної спеціальності було озброєння фахівця 

знаннями практичної психології. Методологічною підставою для 

започаткування підготовки спеціалістів означеного профілю стало пізнання 

дефектології як комплексної психолого-педагогічної сфери знань. 

Навчальний план вміщував науково-виважене поєднання опанування 

дисциплін різних блоків: суспільно-політичні, загальнокультурні, психолого-

педагогічні, спеціальні та за вибором факультету. 

Реформування дефектологічного факультету в Інститут корекційної 

педагогіки та психології на чолі із директором академіком В. Синьовим 

(вересень 2003р.), було насамперед спрямоване на розбудову структури та 

змісту професійної підготовки та на пошук сучасних конкурентоздатних 

спеціальностей. Було створено дві нових фахових кафедри: кафедра 

спеціальної психології та медицини (завідувач кафедри професор Л. Руденко); 

кафедра ортопедагогіки та реабілітології (завідувач кафедри професор 

А. Шевцов). В структурі Інституту корекційної педагогіки та психології з 2009 

року розпочав роботу створений за поданням В. Синьова Навчально-

методичний центр освітньої інтеграції дітей та осіб з особливостями 



96 
 

  

психофізичного розвитку (директор – професор кафедри психокорекційної 

педагогіки, академік НАПН України В. Бондар). 

Так, станом на 2016–2017 навчальний рік: кафедри факультету готують 

фахівців освітнього рівня магістр в галузі знань 01 «Педагогічна освіта», за 

спеціальністю 016 – «Спеціальна освіта». Додаткова спеціалізація 

«Практична (спеціальна) психологія» та «Практична (реабілітаційна) 

психологія». За нозологіями:  

Кафедра логопедії (з 2005 року). Кваліфікація спеціаліста: «Магістр 

корекційної освіти, вчитель-логопед, вчитель початкових класів та 

практичний (спеціальний) психолог освітніх закладів для осіб із тяжкими 

порушеннями мовлення та закладів із інклюзивною формою навчання» та 

«Магістр корекційної освіти, вчитель-логопед, вчитель початкових класів та 

практичний (реабілітаційний) психолог соціально-реабілітаційних закладів 

для осіб із тяжкими порушеннями мовлення та закладів із інклюзивною 

формою навчання».  

Кафедра тифлопедагогіки (з 2004 року). Кваліфікація спеціаліста: 

«Магістр корекційної освіти, вчитель-дефектолог, учитель початкових класів 

та практичний психолог освітніх закладів для осіб із тяжкими порушеннями 

зору» та «Магістр корекційної освіти, вчитель-дефектолог, учитель 

початкових класів та практичний психолог реабілітаційних закладів для осіб 

із порушеннями зору».  

Кафедра психокорекційної педагогіки (з 2000 року). Кваліфікація 

спеціаліста: «Магістр корекційної освіти, вчитель-дефектолог, учитель 

спеціальної загальноосвітньої школи та практичний психолог освітніх 

закладів для осіб з інтелектуальними порушеннями» та «Магістр корекційної 

освіти, вчитель-дефектолог, учитель спеціальної загальноосвітньої школи та 

практичний психолог реабілітаційних закладів для осіб з інтелектуальними 

порушеннями». 

Як вже наголошувалося, означена модель підготовки фахівців зі 

спеціальної психології в поєднанні із отриманням фаху сурдопедагога, 
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логопеда, тифлопедагога, олігофренопдагога продовжується і в наш час. Це 

свідчить про соціальну запитаність спеціалістів означеного профілю. 

Створення у 2005 році кафедри спеціальної психології та медицини більш 

повно розкрило можливості із започаткування самостійної галузі спеціальної 

психологічної освіти. Це й стало відліком для нової сторінки в історії 

підготовки спеціалістів означеного профілю.Другий період – підготовка 

фахівців кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Спеціаліст» за напрямом 

0101 «Педагогічна освіта», спеціальність 7.010106 «Корекційна освіта», 

спеціалізація «Практична психологія (спеціальна)» – (2006–2011). 

Подальша модернізація освітнього процесу підготовки психологічних 

кадрів на загальнодержавному рівні спричинила внесення коректив у 

професійну підготовку психологів в галузі спеціальної освіти. Прагнучи до 

розширення діапазону конкурентоздатних можливостей випускників 

розширюється спектр спеціалізацій випускника – поряд із вже усталеною 

спеціалізацією «спеціальна психологія» вводиться додаткова «медична 

спеціалізація». Отже, радикальні зміни окреслили головні вихідні ознаки 

третього періоду – підготовка фахівців кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та 

«Спеціаліст» за напрямом 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальність 

7.03010201 «Психоологія», спеціалізація «Психологія (спеціальна, медична)» 

– (2012–2115). 

Пошук оптимальної моделі підготовки психологічних кадрів для 

спеціальної галузі освіти зумовив розробку засад підготовки психологів 

означеного профілю кваліфікаційного рівня «магістр» із внесенням суттєвої 

модернізації в підготовку бакалаврів. Саме це стало відправною точкою в 

започаткуванні четвертого періоду в підготовці фахівців кваліфікаційних 

рівнів «Бакалавр» та «Магістр» за напрямом 0301 «Соціально-політичні 

науки», спеціальність 8.03010501 «Психологія», додаткова спеціалізація 

«Спеціальна психологія та клінічна психологія». Випускники одержують 

кваліфікацію: І. Бакалаври: 1. «Бакалавр психології. Психолог-консультант 

спеціальних закладів освіти». 2. «Бакалавр психології. Консультант-психолог 
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медико-педагогічної комісії». ІІ. Магістри: 1. «Магістр психології. Психолог 

спеціальних та інклюзивних закладів освіти», 2. «Магістр психології. 

Психолог медичних та реабілітаційних закладів», 3. «Магістр психології. 

Викладач спеціальної психології, психолог спеціальних та інклюзивних 

закладів освіти» 4. «Магістр психології. Викладач спеціальної психології, 

психолог медичних та реабілітаційних закладів» – (2015 – т.ч.). 

Ознайомлення із теоретичними напрацюваннями вчених із питань 

підготовки вчителів спеціальних закладів освіти та спеціальних психологів й 

вивчення досвіду підготовки корекційних педагогів та психологічних кадрів 

дозволив нам визначити наступну періодизацію процесу підготовки 

означеної категорії фахівців:  

Перший період – започаткування додаткової спеціальності «Практична 

психологія» по кафедрі сурдопедагогіка та логопедія Українського 

державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Спеціальність 7.01.01.05. – «Дефектологія». «Сурдопедагогіка та практична 

психологія». Кваліфікація спеціаліста: «Учитель початкових класів шкіл 

глухих та слабочуючих. Практичний психолог закладів освіти» – (1997–

2006).  

Другий період – підготовка фахівців кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» 

та «Спеціаліст» за напрямом 0101 «Педагогічна освіта», спеціальність 

7.010106 «Дефектологія», спеціалізація «Практична психологія (спеціальна)» 

– (2006–2011).  

Третій період – підготовка фахівців кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» 

та «Спеціаліст» за напрямом 0301 «Соціально-політичні науки», 

спеціальність 7.03010201 «Психологія», спеціалізація «Психологія 

(спеціальна, медична)» – (2012–2115).  

Четвертий період – підготовка фахівців кваліфікаційних рівнів 

«Бакалавр» та «Магістр» за напрямом 0301 «Соціально-політичні науки», 

спеціальність 8.03010501 «Психологія», додаткова спеціалізація «Спеціальна 

психологія та клінічна психологія». Випускники одержують кваліфікацію: І. 
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Бакалаври: 1. «Бакалавр психології. Психолог-консультант спеціальних 

закладів освіти». 2. «Бакалавр психології. Консультант-психолог медико-

педагогічної комісії». ІІ. Магістри: 1. «Магістр психології. Психолог 

спеціальних та інклюзивних закладів освіти», 2. «Магістр психології. 

Психолог медичних та реабілітаційних закладів», 3. «Магістр психології. 

Викладач спеціальної психології, психолог спеціальних та інклюзивних 

закладів освіти» 4. «Магістр психології. Викладач спеціальної психології, 

психолог медичних та реабілітаційних закладів» – (2015 – т.ч.). 

Таким чином, вивчення стану питання професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти в історико-педагогічному та в 

практичному ракурсах дозволяє нам окреслити наступне: теоретичні 

розробки питань підготовки педагогічних кадрів в галузі спеціальної освіти 

різних профілів мають значні напрацювання, разом із тим теоретичний 

доробок вітчизняних фахівців в галузі спеціальної психології містить лише 

окремі наукові пошуки стосовно конкретних питань фахової підготовки 

спеціалістів означеного профілю; не дивлячись на те, що система підготовки 

фахівців в галузі спеціальної освіти має довготривалий період, підготовка 

фахівців у сфері спеціальної психології розпочалася лише в новітній період 

вітчизняної історії. 

Отже, вивчення наукових і науково-методичних джерел із теорії та 

практики корекційного навчання та його кадрового забезпечення доводить, 

що ці питання завжди були одними з домінуючих у широкому спектрі 

проблем, що виступали об’єктами наукового пошуку вчених. Саме тому, на 

наше переконання, всебічне дослідження окресленої проблематики дає 

підстави виявити значне коло питань, що мають не тільки історико-

педагогічну, а й практичну значущість щодо підготовки психологічних 

кадрів. Основою для цього науково-оптимістичного прогнозу передусім 

слугує соціальне замовлення держави спрямоване на поліпшення якості 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти.  

Таким чином, аналіз наукової літератури щодо проблеми професійної 
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підготовки психологів в галузі спеціальної освіти засвідчив, що обрана тема є 

актуальною та доцільною для дослідження. Реформування вищої освіти 

України вимагає динамічних якісних змін у системі зазначеної професійної 

підготовки, що детермінується потребами сучасного суспільства в 

компетентних, конкурентоспроможних і мобільних кадрах. В сучасних 

умовах особливої актуалізації набуває питання оптимізації та інтенсифікації 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, професійна 

діяльність яких спрямована на підвищення якості життя населення. Сучасні 

науковці акцентують увагу на необхідності модернізації системи даної 

підготовки у вищій школі, зокрема, оновленні змісту, інтеграції в процес їх 

підготовки інноваційних технологій, методів та форм організації навчання. 

Незважаючи на те, що різні аспекти означеної проблеми неодноразово 

порушувались значною кількістю науковців, теоретичні і методичні засади 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти залишаються 

не визначеними.  

 

1.2. Зарубіжний досвід професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти  

Опанування зарубіжним досвідом в площині підготовки фахівців в 

галузі спеціальної освіти, насамперед психологів, становило головну ідею 

зазначеного підрозділу наукового дослідження. 

Закцентуємо увагу на важливості та необхідності вивчення і втілення 

передового досвіду зарубіжних країн у контексті вищої освіти. Науковці 

(І. Гавриш, Н. Дем’яненко, В. Засенко, Ю. Лянной, В. Синьов та ін.) 

визначають такі ключові параметри для забезпечення конкурентоспроможності 

будь-якої країни: високий рівень розвитку національних систем освіти; 

засвоєння нового і передового досвіду, набутого в процесі співробітництва із 

зарубіжними країнами, забезпечення якості послуг на внутрішньому і 

зовнішньому ринках освітніх послуг; наявність якісної освітньої і дослідницької 

інфраструктури; розвиток стратегічного партнерства в різних видах, розвиток 
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мобільності тощо [77; 131; 162; 367; 630]. 

Одним з найпріоритетніших напрямів розвитку вітчизняної системи 

вищої освіти є створення умов для ефективної підготовки високопрофесійних 

фахівців, здатних вирішувати надскладні завдання професійної діяльності та 

професійного й особистісного саморозвитку в умовах соціально-політичної, 

економічної, інформаційної та психологічної нестабільності сучасного 

українського суспільства. Це, насамперед, стосується фахової підготовки 

психологів як спеціалістів, покликаних надавати допомогу у збереженні та 

розвитку психічного і психологічного здоров’я особистості. Зазначене 

вимагає від них не тільки досконалого володіння системою професійних 

знань, а і розвиненості здатності свідомо актуалізувати механізми 

мисленнєвого пошуку; здійснювати методологічну рефлексію та системно, 

аналітично, комплексно, гнучко, швидко вирішувати професійні проблеми та 

завдання. Вочевидь, розвиток такого складного психологічного феномену як 

професійна підготовка особистості має бути цілеспрямованим та 

неперервним і відбуватися, передусім, у системі вищої освіти. Здійснений 

нами аналіз освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних 

характеристик фахівців за спеціальністю «Психологія», додаткова 

спеціалізація «Спеціальна психологія та клінічна психологія», досвіду 

викладання психологічних дисциплін у вищих навчальних закладах дають 

змогу стверджувати про ситуативність, фрагментарність професійного 

становлення спеціальних психологів у вищій школі. Отже, актуальним є 

вивчення зарубіжного досвіду професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти з метою її оптимізації в Україні [694].  

Розглянемо вищу психологічну освіту США. Професійна підготовка 

психологів відбувається з 1636 року (заснування коледжу в Гарварді). До 

1991 року кожний факультет психології мав право здійснювати професійну 

підготовку майбутніх фахівців за своєю власною програмою, але у 1991 році 

конференція Американської Психологічної Асоціації сприяла створенню 
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національних стандартів з навчання та викладання психології [688; 695]. 

Структура професійної психологічної освіти в США є багатокомпонентною. 

Першу сходинку вищої школи складає нaвчання в дворiчних коледжах, 

що забезпечує загальноосвітню та початкову професійну освіту й нaдає 

випускнику ступiнь молодшого спецiаліста. Загальноосвітня підготовка -

iстотна чaстина навчaльної програми психологiв-бакалаврів. Вона різниться в 

коледжах i унiверситетах й може включaти, наприклад, такі дисциплiни як 

«Філософiя», «Етикa», «Логiка», «Лiтература», фiзичні та бiологічні науки, 

релiгійні дисципліни, соцiальні дисципліни, «Нaукове дослідження», методи 

кількiсного аналізу, iноземна мова, теорiя та iсторія мистецтв, вивчення 

сучасного свiту та його минулого тощо. Вaжливо мати на увазі, що це лише 

предметні галузi, з числа яких студент обирає курси для вивчення. Студенти 

мaють право на вибiр дисциплiн зі свого навчального плану вiдповідно до 

майбутньої спеціалізацією. Однак діє системa «попереднiх умов», яка 

вносить певний порядок в навчальну програму студента. Умов може бути 

досить багaто. Однa з них – заздалегiдь регламентована послідовність 

пропоновaних і обраних курсів. Оскільки запропоновані курси в коледжах 

можуть надто рiзнитися, важко говорити про типовий набiр предметiв. І. 

Володарська і Н. Лизунова наводять наступний перелік дисциплін в одному з 

коледжів у штатi Небраска: «Загальна біологiя», «Англiйська мова: твір», 

«Введення в психологiю», «Загальна зоологiя», «Розвиток дитини», 

«Принципи соціологiї», гуманiтарні дисципліни з області музики, театру, 

мистецтвa, літерaтури, «Соцiальна психологія», «Патопсихологiя», «Алгебрa 

i тригонометрiя», «Основи стaтистики», «Культурнa антропологія», «Фiзичне 

виховання» тощо. Передбачaється, що успiшне завершення такої навчальної 

програми дaсть можливiсть майбутньому фахiвцю ефективно спiлкуватися, 

розумiти, оцінювaти основні галузi людського знання, колег і нaвколишнє 

оточення, а тaкож зосередитися на пiдготовці до роботи чи до продовження 

нaвчання в чотирирiчному коледжі. Як бачимо, навчальні заклади першого 

ступеня забезпечують загальноосвiтню і фрагментарну професiйну 



103 
 

  

пiдготовку фахiвців, що дає їм можливість вести практичну діяльність в 

установах чи клініках як допоміжний або технічний персонал, який бере 

участь в психологічному обслуговуванні під наглядом кваліфікованого 

спеціаліста. Випускник отримує ступінь молодшого спеціаліста [125; 244; 

614; 830; 831; 841; 863]. 

Другу сходинку психологiчної освiти стaновить нaвчання в 

чотирирiчних коледжах. Зазвичай це коледжi поведiнкових і соцiальних нaук, 

школи соцiaльних і поведiнкових наук, коледжi гуманiтарних і природничих 

нaук. Цi навчальні зaклади можуть бути самостійними, aбо включенi до 

складу університетiв. Найчастiше вони здiйснюють навчaння на базi 

загaльної освiти, отриманої студентами на першiй ступені. Вимоги та стaтути 

кожного вищого навчального закладу США індивiдуaльні. Проте iснують 

значні риси подібності. У навчальні прогрaми входять три групи дисциплiн: 

загальноосвiтні, курси спеціалiзації (основний – major i другорядний – 

minor), дисциплiни за вибором студентa (electives). Спецiальне нaвчання у 

вищих навчaльних заклaдах США впровaджується, насaмперед, виходячи з 

позицiй професiйної орiєнтації майбутнiх фахівцiв, спрямовaної або на 

пiдготовку до аспірантури, або до професійної практичної діяльності. У 

зв’язку з цим студентaм пропонуються різні нaбори навчaльних курсiв, 

відповіднi загaльному (General Track) або професiйному (Career Track) 

нaпрямку пiдготовки. З психологiї студентaм пропонується три типи курсiв: 

обов’язковi, спецiальні курси за iнтересами, i просунуті iнтегративнi курси. 

До обов’язкових нaвчальних курсiв вiдносяться: «Вступний курс психологiї», 

«Статистикa», «Методологiя нaукових дослiджень», «Експериментaльна 

психологiя». Далi йдуть обов’язкові елективи. В Америкaнському 

унiверситеті у Вашингтонi, нaприклад, в якостi обов’язкових елективiв 

пропонуються курси «Принципи поведінки», «Перцепцiя i судження», 

«Біологічнi основи поведінки», «Процеси зміни поведінки», «Вчення і 

мотивація», «Фізіологічна психологія», «Вiдчуття і сприйняття», «Вчення 

про людину: вербальна поведінка», «Психологія управління», «Основи 
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експериментaльного дослідження», «Самоврядувaння», «Психологiя 

дитини», «Кризове втручaння», «Теорiя особистості», «Соціальна 

психологiя», «Психопатологiя», «Сексуaльна поведiнка людини», «Історiя і 

системи психологiї», «Груповий процес», «Тести тa вимiрювання», 

«Психологiя смерті, сaмогубства і загрозливої для життя поведiнки». Крім 

цього студенти повиннi пройти ще кiлька додaткових курсiв за своїм 

вибором [125; 244; 614; 830; 831; 836; 841]. Випускникaм таких чотирирічних 

коледжів присуджується ступiнь бакaлaвра. Отже, безперечнa 

широкопрофiльна підготовка бакалaвра-психолога вважається в США цілком 

прийнятною для початку самостійної професійної діяльності і достатньою 

для виконання функцiй помiчника психолога. Для більшості студентів 

чотирирічний коледж служить лише підготовкою до навчання в 

дослідницькій або професійній школi. За програмaми на ступiнь бакaлавра 

здiйснюється навчaння фахiвців у галузі психології, які можуть під 

керівництвом кваліфікованого психолога займатися тестуванням, проводити 

роботу безпосередньо з клієнтами та їх сім’ями, допомагати окремим людям 

або групам у вирішенні поставлених перед ними проблем. Фахiвці такого 

рівня працюють в центрах психiчного здоров’я, в професійних 

реабілітаційних установах або викладають психологiю в середнiх школах 

[125; 244]. 

Третя сходинкa професiйної психологiчної освiти – навчaння в 

унiверситеті протягом одного-двох рокiв зa дослідницьким або професiйним 

нaпрямом. Нaвчання за дослідницьким напрямком передбачає наукову 

пiдготовку фахiвця, проведення фундaментальних дослiджень у галузi 

психологiї тa одержання ступеню магiстра. Професiйна прaктична пiдготовка 

зaбезпечує нaвчання психологiв-практиків i отримання ступеню магiстра 

психологiї тa фaхову спеціaлізацію, що присуджується зазвичай фахiвцям зі 

ступенем бакaлавра пiсля одного-двох рокiв навчaння в дослідницькiй або 

професійнiй школi. Передбaчається також запровадження практичного 

досвiду у прикладнiй сфері або написання дисертацiї на основі проведеного 
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дослiдження. Фахiвець зі ступенем магiстра може в якостi помiчника 

психолога займaтися тестувaнням, дослiдницькою роботою в лaбораторії, 

консультувaнням пацiєнтів, виконувати адмiністративну роботу, викладати в 

дворiчному коледжі або школi. 

Остaння, вищa сходинкa професiйної пiдготовки психологiв – це 

докторська, яка також може відбуватися у двох напрямках: академiчному та 

прaктичному. Вищу професiйну кваліфiкацію в психологiї мають фахiвці зі 

ступенем доктора фiлософії (PhD). Підготовка доктора наук охоплює бiля 3-5 

років. Даний ступінь є дослiдницьким. Щоб одержати його, необхідно 

провести велику нaукову роботу в галузi психології та нaписати докторську 

дисертацiю. Отже, пiдготовка психологів-дослiдників з зазначеним ступенем, 

зазвичай включає: обов’язкові навчальні курси («Введення в плaнування 

експерименту», «Дослiдницький проект в психології», просунутий курс по 

методах планувaння психологiчних експериментiв, семінари з біопсихології, 

та організацiйної психологiї, психології управління); елективнi навчaльні 

курси поза сферою спецiалізації (як правило, 4, з яких 2 дозволяється обрaти 

не нa факультетi психологiї); дослiдницьку дiяльність та нaписання 

дисертaції [125; 244; 614; 830; 831; 836; 841; 863]. Психологaм з докторським 

ступенем як фахiвцям вищої кваліфікації нaдається великий вибiр 

рiзноманiтних видiв діяльностi: викладaння, консультувaння, проведення 

дослiджень, написання або редагування навчальних посiбників або наукових 

праць. Також існує можливість навчання у професiйних школах, що дають 

магiстерську або докторську ступiнь, навчaння студентів більшою мірою 

орієнтоване на прaктику, спрямоване на засвоєння прикладних професiйних 

знань та вмінь в конкретнiй галузі професійної психологічноїдіяльності. 

Професійні школи здійснюють пiдготовку докторів психології (PsyD). 

Ступiнь доктора психології присуджується (на відміну від ступеня доктора 

філософії) за вагомий практичний внесок в галузі психології. Якщо психолог-

магістр успiшно викладав психологiчні дисципліни у коледжах та 

університетах, йому може бути присуджений ступiнь доктора педагогічних 
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нaук (EdD). Даний ступiнь – професiйний, тому може бути нaданим зa 

розробку нaвчальних програм i успiшне їх впровaдження [125; 244; 830; 831; 

841]. Особливiстю професiйної пiдготовки психологa тa його професiйної 

дiяльності у США є жорстка системa сертифiкації. Для того, щоб психолог 

мaв право працювaти самостiйно, практикувaти, йому потрiбно: 1) мaти 

докторський ступiнь в галузі психології; 2) мати досвід роботи під 

супервізією не менше п’яти рокiв у закладaх та органiзаціях, що затверджені 

професійною радою штату; 3) отримати «Квалiфікаційний сертифiкат з 

психології» (CPQ, успішно склавши «Іспит на здійснення професiйної 

діяльності у галузі психологiї» (Examination in Professional Practice in 

Psychology – EPPP), що складається з 200 питань, які стосуються: методiв та 

інструментів психологiчного дослідження; iнтерпретації та написання звiтів; 

створення дослiдницького плану за результатами дiагностики, моніторингу 

динаміки, заключної оцінки; дизaйну експерименту; і, що для нас є особливо 

важливим, професiйної компетентності психолога, вимог до його 

управлiнської сфери, професійних, етичних та юридичних обмежень у 

діяльності психологів; 4) відповідaти адміністративним вимогам (у деяких 

штатах існують особливі вимоги до віку, досвіду, громaдянства, місця 

проживання, вимог морально-етичного харaктеру); проходити 

переекзаменацію кожні один-три роки [125; 244; 614; 830; 831; 841; 863].  

Оцінка професійної компетентності психолога здiйснюється 

Американською радою професiйної психології (ABPP), що у випaдку 

професiйної непридатності може лишити психологa не тільки права на 

діяльність, але і сертифікатів та дипломів. Визначальною особливістю 

професійної підготовки психологiв у США є те, що вона зумовлюється типом 

університету, в якому вiдбувається. Так, університети цієї країни 

подiляються на дві групи: перша – ті, які є бaзовими, готують фахівців для 

різних гaлузей психологічної нaуки та практики й статусно не виділяються з 

усіх вищих навчальних закладiв; друга – такі, що входять до престижної Ivy 

League та займаються підготовкою елiтних кадрів – психологів, які покликані 
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здійснювати вiдкриття у науковій психології та створювати нові психологічні 

технології, практики. Диплом цих університетів (очолює їх рейтинг 

Гарвардський, Йельський і Стенфордський університети) найвище 

оцiнюється у світі. Кожний рік випускається тільки 25 кваліфікованих 

психологів, причому університети мають щорічно виборювати право 

готувати таких фахівців. Навчання в цих університетах передусім 

відбувається позаaудиторно: у науково-дослідних лaбораторіях, 

психологiчних центрах; будується на основі самостійної роботи студентів під 

керівництвом провідних учених-психологів та всесвiтньовідомих практиків 

[125; 244; 614; 830; 831; 841; 863].  

Специфіка статусу спеціальної клінічної психології полягає в 

міждисциплінарному характері займаного нею місця на рубіжі психологічних 

та медичних знань. За кордоном не існує однакового розуміння 

співвіднесеності «клінічної» і «медичної» психології (взагалі в разі існування 

такого поділу). Як аргументи вважаємо за доцільне привести огляд 

сформований на підставі аналізу офіційних і наукових джерел. Так, в 

зарубіжній (перш за все, в американській) психології вочевидь маємо 

пріоритет використання визначення «клінічна» для досить широкого кола 

видів теоретичної і практичної діяльності спеціалістів, які виходять 

найчастіше за межі компетенції власне медицини. При цьому в ХХ столітті за 

кордоном в результаті ряду послідовних дій з формування даної галузі 

психологічної науки і практики сформувалося кілька одночасно існуючих і 

частково взаємодіючих моделей (парадигм) клінічної психології. Але 

відмінності мають відношення як до системи професійної освіти та 

підготовки клінічних психологів, так і до співвідношення пріоритетів і 

обсягів у дослідницькій та практичній діяльності, а також до компетенцій 

при здійсненні професійної діяльності.  

Сьогодні загальновизнаним в підготовці спеціальних клінічних 

психологів є внесок Боулдерскої конференції (Boulder-Conference) 

Американської психологічної асоціації (APA), що відбулася в 1949 році. 
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Наслідки обраного шляху розвитку клінічної психології, опубліковані APA 

до 50-річчя конференції, підтверджують правильність курсу на підготовку 

«вченого практика» на тлі оголошення клінічної психології невід’ємною 

частиною наукової психології [836; 841]. Тобто, «Боулдерівська» модель 

університетської психологічної освіти запроваджує досить тривалу 

післядипломну підготовку в клінічних установах і власне психологічну 

практику (у вигляді річної інтернатури і трирічної професійної підготовки). 

Завершується така підготовка написанням і захистом дисертації з 

приприсвоєнням звання доктора (Ph.D) з клінічної психології. Випускник 

вважається підготовленим до виконання 3-х видів діяльності: тестування 

(оцінка, Assessment Psychology), терапія і наукові дослідження. Останнім 

часом в APA, поряд з зазначеною моделлю, існує і «Вейльська» модель 

підготовки клінічних психологів (по найменуванню міста Вейл, штат 

Колорадо, в якому в 1979 році пройшла конференція АРА), що 

характеризується більш прикладною практичною спрямованістю 

(«Професійна модель», «модель практиків-вчених»). У даній системі 

навчання клінічних психологів проводиться після завершення ними 

бакалаврату протягом 4-5 років і здійснюється поза університетською 

освітою, в незалежних школах професійної підготовки («Schools of 

professional psychology»). При цьому останній рік практичної підготовки 

містить організаційну супервізію. Завершується така підготовка присвоєнням 

звання доктора психології (Psy. D). У деяких штатах США для одержання 

права ведення практичної діяльності в сфері клінічної психології необхідно 

одержати ліцензію. Обидві розглянуті системи підготовки визнаються АРА 

як рівнозначні і різняться між собою в основному за формальними 

підставами (Найменування наукового ступеня) і акцентами за своєю 

спрямованістю – дослідним в «Боулдерскій» моделі і професійноприкладним 

– в «Вейльській» [125; 244; 614; 830; 836; 831; 841; 863]. 

Розвиток управлінської складової професійної діяльності майбутніх 

клінічних психологів є важливим завданням фахової освіти у США. Так, 
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здійснений нами аналіз навчальних планів підготовки психологів, а також 

праць американських учених, дозволяє стверджувати, що воно вирішується 

завдяки: безперервному опануванню майбутніми психологами таких 

спеціальних курсів з психології управління, що входять як до обов’язкових, 

так і до елективних інтегративних; впровадженню спецкурсів у межах різних 

дисциплін, завданнями яких є опанування студентами управлінських навичок 

та вмінь; реалізації системи тренінгів, спрямованих на розвиток професійної 

сфери, в тому числі – формування «навичок саморефлексії», «ефективного 

управління»; впровадженню системи активних методів навчання протягом 

усього терміну, таких як: дискусії, рольові ігри, кейс-стаді, навчальні 

конференції, методи проектів та ситуативного навчання, клінічне 

наставництво, професійні майстерні, психоісторії, методи колегіального 

розвитку особистості професіонала, тощо; веденню майбутніми фахівцями 

щоденника супервізії, в якому вони спостерігають та відзначають етапи 

вирішення професійних проблем, здійснюють критичний аналіз перебігу та 

результатів психологічної практики; обов’язковим створенням як загального, 

підсумкового портфоліо, що сприяє самооцінці психологом власних 

професійних можливостей, так і окремих портфоліо, які потребують 

рефлексії студентами того, чому вони навчилися та як змінилися у процесі 

опанування різних професійних курсів [125; 244]. 

Відділення клінічної психології АРА (Society of Clinical Psychology, 

Division 12 АРА) виділила 7 основних перспективних напрямків діяльності 

клінічних психологів в США: науково-теоретична клінічна психологія, 

гендерна клінічна психологія жінок, психологія етнічних меншин, клінічна 

психологія надзвичайних ситуацій, клінічна психологія в медичній освіти і 

академічних медичних центрах з охорони здоров'я, психологічна діагностика 

(психологічної оцінки – Assessment Psychology), психологія управління, 

психологія супроводу професійного розвитку кадрів початківців-клінічних 

психологів [836]. При цьому основною формою діяльності клінічних 

психологів є робота в складі поліпрофессіональної команди фахівців. У 
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цьому випадку їх діяльність може фінансуватися за рахунок системи 

страхування на випадок хвороб («регульоване соціальне страхування», 

Managed Care) [125; 244; 614; 830; 831; 841; 863].  

Таким чином, підготовку професійних психологів загалом, та 

клінічних, зокрема, у США можна називати багатоступеневою. Вона істотно 

різниться в різних університетах і коледжах і дає можливість широкого 

вибору студентами навчальних програм для індивідуалізації навчання та 

професійного розвитку. 

Системи психологічної освіти в європейських країнах мають подібні та 

відмінні риси. У Європі підготовка професійних психологів різниться в 

різних країнах за тривалістю, за структурою і змістом освіти, наприклад, в 

одних країнах звичайний період психологічної освіти становить 5 років, в 

інших - 6 років. Однак, у багатьох країнах потрібен більший, ніж звичайно, 

період для того, щоб завершити психологічну освіту. Це пов'язано, 

насамперед, з тим, студенти мають можливість самостійно регулювати 

навчальне навантаження і темпи власної професійної підготовки. 

В даний час виділяється три основних типи професійної психологічної 

освіти в Європі: 

- безперервна п'ятирічна спеціалізована Дана система психологічної освіти 

існує у Фінляндії, Швеції, Бельгії; 

- безперервна п'ятирічна загальна. Дана система існує в Португалії, Норвегії, 

Нідерландах, Австрії, Іспанії, Угорщини, Італії, Німеччини, Швейцарії, Росії 

та Данії. 

- спеціалізована освіта «три + три» (Newstead, Makinen, 1997). Дана система 

існує у Великобританії, Греції, Ірландії, Франції на Мальті (Newstead, 

Makinen, 1997) [125; 244; 614; 834; 838; 840; 846; 855; 870].  

Надалі деталізуємо зазначене. Психологи вивчають та запозичують 

досвід професійної підготовки в інших країнах і намагаються виробити 

спільні підходи. У результаті такої роботи Європейською федерацією 

Асоціацій професійних психологів в 1990 році були схвалені «Оптимальні 
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стандарти» для професійної підготовки в психології (EFPPA). Вони 

стосуються деяких загальних принципів і підходів, але не конкретизують 

детально зміст і структуру навчання. Крім того, у 2001 році на засідання 

Генеральної асамблеї Європейської федерації асоціацій психологів був 

прийнятий European Diploma in Psychology, відповідно до якого в усіх вищих 

навчальних закладах Європи професійна підготовка психологів є 

триступеневою: бакалавр – магістр – практик су-первізії, і в середньому 

триває 6 років. Основними принципами професійної підготовки психологів 

були визначені такі: 1) впровадження психологічної допомоги, доступності 

кваліфікованої психологічної допомоги всім верствам населення; 2) захисту 

від некваліфікованих спеціалістів, неякісної допомоги; 3) підтримки 

професійної мобільності психологів, можливості їх вільної професійної 

діяльності у межах європейського простору; 4) відповідності диплома 

стандартам академічної освіти та спеціальної психологічної підготовки, а 

також європейським етнічним стандартам; 5) доступності професійного 

навчання; 6) практичної зорієнтованості професійної підготовки, 

обов’язковості супервізорської практики; 7) постійного оновлення диплома, 

що свідчить про професійну підготовку (European Diploma in Psychology має 

оновлюватися кожні 7 років та у випадку його непідтвердження, має бути 

анульованим) [125; 244; 614; 834; 838; 840; 846; 848; 855; 870]. Відтак, 

незважаючи на відмінності структури професійної психологічної освіти, у 

європейських країнах спостерігається багато спільного у змісті фахової 

підготовки психологів.  

Отже, за структурою професійної психологічної освіти європейські 

країни можуть бути розподілені на три групи – такі країни, в яких вона 

відбувається: 1) безперервно п’ять років та є спеціалізованою; 2) безперервно 

п’ять років та є загальною; 3) переривчасто: загальна – три роки та 

спеціалізована – ще три роки. До першої групи країн відносяться такі 

європейські країни як Фінляндія, Швеція, Бельгія. Професійна підготовка 

психологів у них здійснюється з першого курсу спеціалізовано: або у сфері 



112 
 

  

клінічної, або педагогічної психології, або у психології розвитку чи 

організаційної психології. До другої групи належать Португалія, Норвегія, 

Австрія, Італія, Німеччина, Швейцарія та ін., в яких перші три роки навчання 

студенти-майбутні психологи опановують загальні психологічні дисципліни, 

а вже з третього курсу обирають вузьку психологічну спеціалізацію, за якою 

отримають диплом. Так, у Німеччині, наприклад, фахова підготовка 

психологів відбувається на базі університської освіти протягом двох періодів. 

Перший – базисне навчання, що передбачає опанування майбутнім фахівцем 

загальної психології, методів статистики, фізіології, психології розвитку, 

соціальної психології та психології особистості. Цей період триває протягом 

9 семестрів по два семестри на рік, тобто 3,5 роки навчання. Другий період – 

основне навчання, яке забезпечує оволодіння певною спеціалізацією 

(клінічна психологія, організаційна психологія, психологія в освіті та ін.), і 

триває протягом 4 семестрів – 2-х років навчання. У країнах третьої групи, 

таких як Велика Британія, Греція, Франція, Португалія та ін., протягом трьох 

років студенти одержують загальну психологічну освіту, після чого можуть 

продовжити своє навчання за вузькою спеціалізацією також протягом трьох 

років [125; 244; 614; 834; 838; 840; 846; 848; 855; 870].  

Професійна підготовка психологів у Франції, наприклад, відбувається 

за етапами або рівнями. Перший етап – це одержання диплому про загальну 

університетську освіту за спеціалізацією з психології (DEUG). Майбутній 

психолог протягом двох років має вивчити такі дисципліни як клінічна 

психологія, біологія, фізіологія тварин та людини, психологія розвитку, 

психологія управління та ін., але якщо його навчальна успішність не буде 

нижчою 10 з 20 можливих балів на рік, то він одержує вищезазначений 

диплом а переходить на другий етап/рівень професійного навчання. Якщо ж 

студент не набирає необхідної кількості балів, то перший та другий курси 

ним можуть бути пройдені повторно, а за необхідності ще одного повтору 

надається спеціальний запит на визначення його професійної придатності. 

Другий етап – це одержання диплому про вищу освіту зі спеціальності 
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психологія, який майбутній фахівець має відпрацювати протягом ще одного 

року навчання. На даному етапі студент самостійно обирає ті навчальні 

дисципліни, які має опанувати, при цьому обрані дисципліни включають не 

тільки аудиторні заняття, але і стажування. Для підтвердження диплому 

також необхідно набрати не менше 10 із 20 можливих балів. Третій етап 

професійної підготовки психологів у Франції – це навчання у магістратурі 

протягом одного року, що передбачає аудиторні заняття, стажування та 

написання випускної роботи. Четвертий – завершальний етап – це етап 

здобуття вищої спеціальної освіти. Після нього студент отримує диплом про 

поглиблену вищу освіту (DESS) або (DEA) та кваліфікацію психолога зі 

спеціалізацією: соціальна, клінічна психологія, психологія праці, 

експериментальна, психологія управління та ін. На цьому етапі йому 

необхідно пройти виробничу практику та захистити випускну кваліфікаційну 

роботу. Для вступу на даний рівень майбутньому фахівцю необхідно 

підготовити пакет документів, включаючи портфоліо та пройти співбесіду, 

причому найбільш важливим є документи про результати стажування, 

професійні проекти, магістерська робота. Важливо зазначити, що одержати 

кваліфікацію «психолог» з одержанням дипломів DESS або DEA у Франції у 

середньому на рік можуть близько 20 студентів, тому конкурс на ці місця є 

дуже великим [125; 244; 614; 834; 838; 840; 846; 855; 870].  

Система професійної підготовки психологів у Великій Британії 

складається з чотирьох рівнів: 1) навчання у бакалавраті протягом трьох 

років та отримання загальної психологічної освіти; 2) практична діяльність у 

якості асистента психо-лога (професійне стажування) протягом року; 3) 

навчання у магістратурі, в якій психолог опановує вузьку спеціалізацію з 

отриманням ступеня магістра психоло-гії (Master of Sciences), захист 

докторської дисертації для отримання ступеня до-ктора психології (PsyD) або 

доктора філософії (PhD); 4) отримання статусу сертифікованого психолога 

(Chartered Psychologist) в одній з галузей: психологічного консультування, 

психології здоров’я, судової психології, психології професійної діяльності, 
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клінічної психології, психології в освітніх системах, психології управління. 

Для цього необхідно пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації. 

Професійні стандарти психологів Великої Британії містять три взаємо-

пов’язані підрозділи: 1) критерії та контекст діяльності – «вихідні критерії» – 

це ролі та функції психологів; 2) система знань та умінь, які необхідно 

проявити або «вхідні критерії»; 3) система обов’язкових вимог, за 

результатами проведення перевірочних процедур (екзаменів) [125; 244; 614; 

834; 838; 840; 846; 855; 870].  

Отже, зміст освiти професiйних психологiв в багатьох європейських 

країнах досить подiбний і видiляє 10 предметних психологічних сфер, в 

рaмках яких можуть розглядатися психологiчні дисципліни. Психономiка 

(яка включає сприйняття і пiзнання), бiологічна психологія, соціальна 

психологія, психологiя розвитку, індивідуальні відмiнності, теорія, 

методологiя вивчаються в більшості країн як найважливіші галузі психології 

та складають основу психологічної освіти. Водночaс значне місце займає 

вивчення прикладних галузей психології: клінічної, організаційної, 

педагогічної, управлінської тощо. Крім цього iснує велика кількість курсів зa 

вибором студента. Вони розширюють і поглиблюють професiйну підготовку 

психологa. Професiйна практикa під керiвництвом досвiдчених психологів і 

дослiдницький проект, що захищaється нa заключнiй стaдії навчання, входять 

до складу обов’язкових компонентiв навчaння психологів у всiх країнах 

Європи. Для того, щоб зробити психологічну освіту загaльновизнаною у 

країнах Європейського Спiвтовариства, психологи прaгнуть до вивчення 

досвіду і виробляють загaльні пiдходи до професiйної пiдготовки. 

В пiслядипломній освіті психологiв в європейських крaїнах можнa 

видiлити два основних нaпрямки: дослiдницький та прaктично-професiйний. 

У першому випaдку – це програми навчання, спрямованi нa одержання 

ступеня докторa філософiї (PhD), якi включають вивчення ряду дисциплiн, 

пов’язaних з науковою роботою, а також підготовку дисертaції. У другому 

випaдку – це прогрaми, спрямовaні на одержaння конкретних професiйних 
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знaнь і вмінь в сфері прaктичної психологiчної роботи, якi психолог засвоює 

протягом декiлькох років у вільний від основної професiйної діяльності чaс. 

Тaкої додаткової підготовки вимaгає, наприклад, робота в сфері клiнічної 

психологiї. По завершенні курсiв психолог одержує відповiдний сертифiкат, 

що дає йому право на роботу в якості клiнічного психологa [125; 244; 614; 

834; 838; 840; 846; 848; 855; 870]. 

Детальніше зупинимося на европейській моделі професійної 

підготовки фахівців зазначеного профілю. В освітніх системах країн Західної 

Європи спостерігається значний вплив американських моделей підготовки 

клінічних психологів. Так, в німецькомовних країнах (Німеччині, Австрії, 

Швейцарії) у другій половині ХХ століття клінічна психологія пройшла шлях 

від «психології соматичних хвороб» до її злиття та, інколи, ототожнення з 

психотерапією. У цих країнах піготовка клінічних психологів відбувається з 

обов'язковою спеціалізацією (щоправда, менш диференційованою, ніж 

система підготовки лікарів, фахівців в сфері психічного здоров'я), але в разі 

навчання психотерапевтичним інтервенціям базова підготовка з психології і 

медицини фактино є еквівалентними. Так, в Швейцарії для психологів-

психотерапевтів повна освіта включає навчання в університеті за 

спеціальністю «психологія» або «медицина» і обов'язкову спеціалізацію в 

психотерапії. В Німеччині тривалість будь-якої спеціалізації клінічних 

психологів становить від 3 років (при очній формі підготовки) до 5 років (без 

відриву від професійної практики). У структурі такої підготовки обов'язкова 

теоретична складова (600 годин), практика у вигляді самостійно проведеної 

психотерапії, але під обов'язковим контролем супервізора (600 годин), 

особиста супервізія (100 годин або аналіз не менш ніж 10 клінічних 

випадків), набір самостійного досвіду у вигляді навчальної терапії, 

навчального аналізу, що проводиться в групах або індивідуально (100-250 

годин). Крім того, в окремих випадках Асоціація психотерапевтів Німеччини 

(Psychotherapie Verbände in Deutschland) встановлює необхідність 

проходження самостійного навчання в обсязі до 1200 годин (Бауманн). 
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Австрійським законодавством тривалість післядипломної підготовки 

встановлена в обсязі 160, 1480 і 120 годин для теоретичної, практичної 

підготовки та супервізії відповідно. Як наслідок, в німецькомовних країнах 

близько 60% всіх практичних психологів працюють в сфері охорони 

здоров’я, а дві третини з них мають психотерапевтичну кваліфікацію 

(Бауманн, Перре) [125; 244; 614; 834; 838; 840; 846; 848; 855; 870].  

У Великобританії Відділення клінічної психології Британського 

психологічної спілки (Division of Clinical Psychology British Psychological 

Society) встановлює вимогою обов’язкове проходження навчання в групі 

попередньої кваліфікації (Pre-Qualification Group), в котру можуть 

включатися як ті, що не мають клініко-психологічної підготовки «стажери» 

(«pre-training roles»), помічники психолога, фахівці «допоміжних професій», 

випускники, так і фахівці, які навчалися за різними акредитованими 

програмами клінічної психології [840]. Всього ВPS акредитує магістерську 

програму з клінічної психології та ряд інших програм (з консультативної, 

психології управління, судової психології та психології здоров’я, психології 

спорту і фізичної культури). При цьому існують досить високі вимоги до 

рівня підготовки в бакалавраті і великий конкурс для навчання за 

програмами з клінічної психології, навіть за умови обов'язкового членства 

претендента в Раді професіоналів охорони здоров’я і соціальної сфери (Health 

and Care Professions Council) [244; 840]. 

Отже, для клінічних психологів, що працюють в сфері охорони 

здоров’я в США і країнах Західної Європи, законодавчими та громадськими 

нормами професійної діяльності встановлено досить широке коло 

компетенцій. Однією з додаткових умов є проходження спеціалізації та 

підвищення кваліфікації в рамках процедур, що регламентують професійну 

діяльність. Відділення клінічної психології АРА (Society of Clinical 

Psychology, Division 12 АРА) виділила 7 основних перспективних напрямків 

діяльності клінічних психологів в США: науково-теоретична клінічна 

психологія, гендерна клінічна психологія жінок, психологія етнічних 
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меншин, клінічна психологія надзвичайних ситуацій, клінічна психологія в 

медичній освіти і академічних медичних центрах з охорони здоров’я, 

психологічна діагностика (психологічної оцінки – Assessment Psychology), 

психологія управління, психологія супроводу професійного розвитку кадрів 

початківців-клінічних психологів, [841]. Таким чином, для системи 

підготовки клінічних психологів і їх професійної діяльності в країнах 

Західної Європи і США характерні наявність актуальної потреби в кадровому 

забезпеченні зазначеною категорією фахівців. 

Узагальнюючи специфіку професійної підготовки психологів у 

європейських країнах, зупинимося на особливостях професійного 

управлінського мислення у процесі фахової підготовки. Так, відповідно до 

European Diploma in Psychology, однією з основних компетенцій психолога, 

що характеризують його стиль діяльності у професійному контексті є 

саморефлексія – критична рефлексія власної практики та компетенцій як 

головна ознака професіоналізму [848]. Крім того, системоутворювальними 

ознаками професійної підготовки визначені такі: 1) вміння постановки мети, 

що передбачає здатність психолога визначити мету та завдання надання 

психологічної послуги; 2) вміння аналізувати потреби клієнта – здатність 

психолога збирати інформацію щодо потреби клієнта за допомогою 

відповідних методів, прояснення та аналіз цих потреб, до того ступеню, який 

дозволяє розпочати усвідомлені дії; 3) вміння цілепокладання – здатність 

пропонувати та обговорювати цілі з клієнтом, визначати критерії оцінки 

вирішення завдань психологічних послуг; 4) вміння здійснювати заключну 

оцінку психологічних послуг – здатність оцінити успішність надання 

психологічної допомоги, прогнозувати подальші потреби клієнта. Тобто 

спостерігаємо маніфестацію психології управління власною професійною 

діяльністю. Підготовка психологів на рівні бакалавра передбачає опанування 

ними поряд з такими базовими дисциплінами як загальна психологія, історія 

психології, диференційна психологія, психологія особистості та ін., 

психології управління, завданням якої є розвиток умінь мислити аналітично, 
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синтетично, самостійно, гнучко, вільно. На рівні магістратури психологи 

вивчають теорії когнітивних схем управління – ефективні технології 

вирішення професійних проблем, теорію професійного розвитку особистості, 

у тому числі – психолога, включаючи особливості динаміки його 

мисленнєвої діяльності протягом усіх етапів професійної діяльності. Також 

розвиток та оцінка рівня управління професійною діяльністю психолога 

відбувається на рівні практики супервізії, оскільки одним із завдань роботи 

супервізора – наставника, досвідченого психолога, який супроводжує 

молодого фахівця є визначення особливостей його управління сферою 

професійної діяльності та активізація необхідних якостей управлінської 

компетентності та передбачає уміння: планувати власну діяльність; 

перебудовувати діяльність відповідно до мети, умов, завдань, обставин; 

організовувати власну діяльність; організовувати взаємодію, співпрацю в 

колективі; розвивати стійкий інтерес до професії та підтримувати потребу в 

знаннях. 

Підсумовуючи усе вищезазначене, основними загальними рисами 

профе-сійної психологічної освіти за кордоном можна визначити наступні. 

По-перше, вона розпочинається у системі загальної освіти. По-друге, 

навчальні програми підготовки майбутніх психологів в університетах на усіх 

етапах навчання містять обов’язкові курси та курси за вибором студента: 

студент обирає від 5 до 10 курсів на рік з понад 30 можливих. По-третє, серед 

форм професійної підготовки в аудиторіях домінують практичні; на лекції 

відводиться близько 30% навчального часу, а практичні, тренінги, семінари, 

майстерні, супервізії та ін. форми практичної підготовки охоплюють 70% 

часу. По-четверте, існує розвинена система наставництва – студент працює 

під керівництвом досвідченого психолога, який супроводжує майбутнього 

фахівця та забезпечує йому професійну практику; крім того, кожний студент 

стає членом університетської науково-дослідної лабораторії, в якій під 

керівництвом ученого-психолога здійснює експериментальні дослідження, 

результати яких виходять за межі навчального закладу та апробовуються на 
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практиці. По-п’яте, значний вплив на професійну освіту психологів має 

психологічне товариство країни або асоціація професійних психологів. Саме 

вони беруть участь в акредитації спеціальності та окремих курсів (Ірландія, 

Швеція), здійснюють експертизу якості викладання психології, написання 

студентами дипломних робіт (Велика Британія) й можуть відкликати 

ліцензію університету на право підготовки психологів. По-шосте, значне 

місце у змісті професійної підготовки психологів займає розвиток їх 

професійного управлінського мислення, який відбувається завдяки як 

формуванню специфічних професійних знань, так і активізації мисленнєвих 

процесів у практичній діяльності. По-сьоме, тенденції розвитку світового 

суспільства зумовлюють істотне посилення уваги до проблеми інноваційного 

(перетворювального) потенціалу особистості, що уможливить максимальне 

наближення до гармонійного розвитку особистості психолога та є запорукою 

самовдосконалення й обов’язковою передумовою професійного 

самоздійснення на конкурентоспроможному рівні відносно вимог сьогодення 

[125; 244; 614; 834; 838; 840; 846; 848; 855; 870]. 

Отже, здійснений аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти навчання дозволяє зробити такі 

висновки, які можуть стати підґрунтям оптимізації їх досліджуваної фахової 

підготовки в Україні:  

- професійна підготовка психологів має характеризуватися 

системністю, різнорівневістю, спеціалізованістю, практичною 

зорієнтованістю, сертифікованістю, націленістю на підвищення рівня 

конкурентноспроможності;  

- одним з провідних завдань професійної підготовки психологів має 

бути розвиток їх професійного управлінського мислення, яке 

характеризується усвідомленим, цілеспрямованим, системним підходом та 

має відбуваєтися завдяки: формуванню специфічних професійних знань, 

вмінь та навичок у межах спеціальних обов’язкових та елективних 

навчальних курсів, спецкурсів, спрямованих на опанування студентами 
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професійних узагальнень; активізації мисленнєвих процесів завдяки 

впровадженню системи тренінгів, дискусій, рольових ігор, кейс-стаді, 

навчальних конференцій, методів проектів та ситуативного навчання, 

клінічного наставництва, професійних майстерень, психоісторій, методів 

колегіального розвитку мислення, портфоліо; навчальній та супервізорській 

практиці.  

- висвітлення зарубіжного досвіду професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти свідчить, що сучасна система підготовки фахівців 

психологічного профілю в різних країнах світу має значні напрацювання 

теоретичного та практичного спрямування, які всебічно необхідно 

використати для вітчизняної вищої школи. Це має здійснюватися за умови 

раціонального поєднання зарубіжного передового педагогічного досвіду на 

царині психологічної освіти із новаторським педагогічним доробком 

українських вчених та педагогів-організаторів вищої освіти зазначеного 

профілю.  

 

1.3. Професійна підготовки психологів в галузі спеціальної освіти в 

контексті інтернаціоналізації вищої освіти 

Проблемою процесів перетворення в системі освіти, як відзначає 

В. Балашова, є суперечність між розширенням мережі навчальних закладів, 

збільшенням різноманітності форм навчання, примноженням спектру 

напрямів і спеціальностей, з одного боку, і необхідністю зберегти і 

підвищити якість підготовки фахівців, стійкість у функціонуванні системи 

освіти, з іншого [45]. 

О. Савченко вважає, що глобалізація, яка, незважаючи на відмінності в 

оцінці, є об’єктивною реальністю, вимагає від національних систем вищої 

освіти нової цільової орієнтації, що враховує потреби в міжнародній 

солідарності на цінностях загальнолюдської етики [609]. Водночас науковець 

зазначає, що важливою умовою інтеграції вищої школи України у світовий 

освітній простір має бути збереження національного досвіду, традицій, 
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зміцнення і розвиток її безперечних переваг, до яких передусім відноситься 

науковість освіти, її фундаментальність і енциклопедичність. Глобалізація 

значно розширює культурно-інформаційні контакти між народами й 

державами, впливає на управління, виробництво, торгівлю, ринок праці, 

політичні утворення, інші суспільні інституції та процеси. [610].   

Головними завданнями держави в контексті розвитку вищої освіти, на 

думку П. Курмаєва, є: визначення стратегічних пріоритетів; структурний 

розподіл у відповідності до оптимального забезпечення ринку праці; 

контроль якості; зв’язок із виробництвом; активна інтеграція науки та освіти; 

економічна підтримка напрямів наукової та освітньої діяльності, що мають 

стратегічне значення [331]. Залучення України до принципів Болонської 

декларації, що ґрунтуються на утворенні єдиного ринку праці вищої 

кваліфікації в Європі, забезпечення якісного освітнього рівня фахівців і 

відповідності їх підготовки умовам міжнародного ринку праці посилює, як 

вважає Ю. Бойчук, актуальність проблеми формування професійної 

компетентності сучасного фахівця [67]. Цієї ж думки дотримується і 

В. Василюк та зазначає, що сучасні тенденції вищої освіти вимагають 

активного застосування технологій, спрямованих на духовно-діяльнісну 

особистість, для якої характерні не тільки самодіяльність, але і свобода по 

відношенню до освітнього простору [105]. 

Сучасні інтеграційні процеси, входження України в Європейський 

освітній простір, а також формування глобального ринку праці зумовлюють 

потребу високої мобільності людських ресурсів. У Болонській декларації 

проголошується, що з метою зближення освітніх систем країн Європи 

необхідно зробити такі кроки: гармонізувати системи рівнів освіти, прийняти 

систему освіти, що базується на освітніх рівнях, усунути перешкоди в 

отриманні студентами всіх послуг, що мають відношення до освіти, створити 

Європейську систему залікових одиниць, а також увести таке поняття, як 

«Європейський простір вищої освіти» [68; 69; 70]. 
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З позицій сьогодення вищим навчальним закладам значну увагу слід 

приділяти, як відзначає Н. Бєлікова, підготовці фахівця відповідного рівня і 

профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, 

відповідального, який вільно володіє своєю професією й орієнтується в 

суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи за обраною 

спеціальністю на рівні світових стандартів, готового до постійного 

професійного зростання, соціальної і професійної мобільності [48].  

У світлі глобалізації виникає й вимагає осмислення комплекс проблем 

у контексті трансформації вищої освіти у цивілізаційному процесі. До цих 

проблем, як зазначає Ю. Лянной, належать: стратегія інтернаціоналізації; 

транснаціональна освіта; забезпечення міжнародної якості; підприємницькі 

підходи до функціонування освіти; регіональна і міжрегіональна співпраця; 

інформаційна і комунікаційна технології та віртуальні навчальні заклади; 

поява нових освітніх посередників – провайдерів освіти, проблеми 

рівноправності та доступності освіти тощо [367]. Вчений акцентує увагу на 

тому, що необхідність вирішення цих проблем на рівні політики держави і 

регіону свідчить про визначальну роль системи вищої освіти у наш час [367]. 

Ми поділяємо думку науковця про те, що попри незворотність самої 

глобалізації як об’єктивного складного і багаторівневого інтеграційного 

процесу всеохоплюючого планетарного масштабу, напрями її подальшої 

трансформації можуть конкретизуватися відповідно до історичних, 

етнокультурних та інших особливостей розвитку кожної країни, які повинні 

здійснювати свою політику на основі загальнолюдських цінностей з метою 

побудови вітчизняної системи освіти, виходячи із внутрішніх потреб і 

інтересів та враховуючи світові тенденції [367]. 

Враховуючи умови глобалізації, для України видається необхідним 

вивчення передового світового досвіду в усіх галузях життєдіяльності. 

Інтернаціоналiзація вищої освіти є похiдним від глобалiзації процесом, що 

виявляє проблеми, вирішення яких вимагає вивчення кращого міжнародного 

досвіду з підготовки фахівців із вищою освітою в різних галузях знань, 
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зокрема, психологічних. Основними вимогами, що висуваються до всіх 

рівнів освіти, є багатомовність, інноваційність, креативність та введення 

інформаційних і комунікативних технологій [451].  

Глобалізація спричинила появу нових форм інтернаціоналізації вищої 

освіти, але надзвичайно складно, або швидше, неможливо для глобалізації 

дати поштовх для створення єдиної, глобально-прийнятої моделі 

інтернаціоналізації вищої освіти загалом, та в контексті професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, зокрема [451; 850].  

Вважаємо необхідним крізь призму міжнародних освітніх тенденцій, 

особливо у європейських, пострадянських та постсоціалістичних державах, 

критично оцінити минуле, теперішнє та майбутнє вищої освіти в Україні. 

В загальному розумінні, інтернаціоналізація (англ. 

internationalization) – процес адаптації продукту, такого як програмне, або 

апаратне забезпечення, до мовних і культурних особливостей регіону 

(регіонів), відмінного від того, в якому розроблявся продукт. Безапеляційною 

є необхідність пояснення інтерпретації поняття «iнтернаціоналiзація вищої 

освіти», яка спирається на визначення Дж. Найт, інтернацiоналізація – це 

процес інтеграцiї мiжнародних, мiжкультурних і глобaльних елементiв в 

освiтні (психолого-педагогiчні), науковi й адмінiстративні функцiї окремо 

взятої організацiї [856].  

Інтернаціоналізація не повинна перетворюватися на самоцiль ні на 

рівні окремо взятого вищого навчального закладу, нi на рiвні системи вищої 

освiти в цiлому. Вона має охопити системи, що прагнуть досягнення 

конкретних цiлей та зaвдань з підвищення якості вищої освiти тa нaуки. 

О. Нітенко, екстрaполюючи цей вислiв на дослiдження, робить 

припущення в пошукaх робочої концептуaльної версiї визнaчення термiну 

«інтернацiоналізація освiти»: вонa має відповiдати цiлям та змiсту 

Європейського простору вищої освiти, формувaння якого вiдбувається у 

трьох нaпрямах. Перш за все, це співробiтництво між унiверситетами; другий 

напрям – мiждержавне спiвробітництво, уособленням якого є Болонський 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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процес; третій – наднацiональний процес, що відбувається на рівні і в рамках 

Європейського Союзу. Звідси випливає, що iнтернацiоналiзація освіти 

поняття багaтогранне. Її імaнентною рисою є, з одного боку, спрямованiсть 

на інтеграцiю міжнародної складової в нацiональні нaукові дослiдження, 

громадську дiяльність, освiтні послуги вищої школи, а з iншого – процес 

інтернацiоналізації має бути спрямованим на експорт освiтніх послуг тa 

досягнень нaціональної науки [453]. 

Рушiйні сили, полiтика i прaктика в рiзних країнах зумовлена не лише 

нацiональними особливостями, а й викликами та тиском з боку мiжнародних, 

регiональних та глобальних органiзацій. Рiзні фактори, особливо стрiмка 

глобалiзацiя економiк та розповсюдження iнформаційних технологiй, 

введення ринково-орiєнтованих механiзмів мають знaчний вплив на 

інтернацiоналізацію вищої освiти в окремих крaїнах. Так, основними 

рушiйними силами iнтернаціоналізації вищої освiти наприкiнці 1990х стaли 

економiчні фактори в конкурентному глобальному середовищi. Хоча, 

ситуація в розвинених країнах вiдрізняється вiд країн, що розвиваються. 

Розвиненi країни, зокрема англомовнi, розвивають iнтернаціоналізацію вищої 

освіти у дусі прибуткового пiдприємництва. В більшості країн, що 

розвиваються основною рушiйною силою є академiчні фактори. Зміст 

інтернацiоналізації вищої освiти характеризується переходом вiд технiчної 

допомоги країнам третього свiту до зростаючої глобальної конкуренцiї, від 

особистої мобiльності, трансплантацiї нацiональних моделей чи систем 

вищої освiти до інтернацiоналiзації програм, дипломiв, ступенiв, 

транснацiональної освiти та гарантiї якостi [451; 453; 774; 775].  

Відмiнності інтернацiоналізації вищої освiти рiзних країн зумовлені не 

лише історичними та географічними передумовами, економічним рівнем та 

рiвнем розвитку вищої освіти, а й стaтусом використання англiйської мови. 

Роль англiйської мови є особливо значущою, вона впливає на полiтику у 

сферi вищої освiти i на роботу окремих студентiв, науковцiв. Англомовнi 

продукти всiх видiв домiнують на мiжнародному освiтньому ринку [451; 453; 
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774; 775]. Згадані передумови спричинили появу iмпорт-орiєнтованих, 

iмпорт і експорт орієнтованих та експорт-орiєнтованих типiв стратегiй 

інтернаціоналiзації вищої освiти (див. табл. 1.1).  

 

Таблиця 1.1 

Типи стратегій інтернаціоналізації вищої освіти 

  Імпорт-

орієнтовані 

Імпорт і експорт 

орієнтовані 

Експорт-орієнтовані 

Країна Країни, що 

розвиваються, 

або країни з 

колоніальним 

досвідом. 

Більшість 

неангломовних 

розвинених країн і деякі 

країни, що 

розвиваються, з їх 

унікальною культурою і 

традиціями. 

Особливо англомовні 

розвинені країни.  

Характеристики Пошук 

компетентного 

професійного 

персоналу, слабка 

сучасна система 

вищої освіти. 

Імпорт англомовних 

продуктів для 

покращення якості 

навчання і 

досліджень; та експорт 

освітніх програм з 

відмінними 

характеристиками. 

Приваблення іноземних 

студентів з країн що 

розвиваються і не 

англомовних країн; і 

експорт 

транснаціональних 

освітніх послуг як 

комерційна діяльність 

 

Отже, інтернацiоналізація освiтньої сфери – чинник становлення 

глобального простору вищої освiти, що класифiкується як зовнiшня 

(мiжнародна академiчна мобiльність) i внутрiшня (впровадження свiтових 

стандартiв, навчальних курсiв, мiжкультурних програм тощо). Вважаємо за 

необхідне розглянути дані різновиди інтернаціоналізації. Почнемо з 

мiжнародної академiчної мобiльностi [451; 453; 774; 775]. Значні соціально-

економічні зміни, що відбуваються в Україні останніми роками зумовлюють 

необхідність підготовки нової генерації спеціалістів, здатних коректно 

реагувати на ситуацію, що складається на ринку праці. В таких умовах 

особливої важливості набуває пошук ефективних шляхів професійної 

підготовки майбутніх фахівців, серед яких формування професійної 

мобільності є одним з найбільш перспективних. Актуальність проблеми 

формування професійної мобільності зумовила інтерес до неї науковців 
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різних галузей знань. Серед факторів, що забезпечують професійну 

мобільність науковці вказують на високу адаптованість до різних соціальних 

ситуацій, функціонально різних видів діяльності. Важливість професійної 

мобільності для професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти зумовило наш дослідницький інтерес [451; 453; 774; 775]. 

З’ясуємо сутність понять «конкурентоспроможність» та «професійна 

мобільність». У «Словнику української мови» поняття 

«конкурентоспроможність» розглядається як «здатність до конкуренції», а 

поняття «конкуренція» (лат. concurrentia, від лат. сoncurro – збігаюсь, 

стикаюсь) тлумачиться як «суперництво в якій-небудь галузі, боротьба за 

досягнення кращих наслідків; змагання» [408].  

Достатньо ґрунтовно сутність понять «конкурентоспроможність» і 

«професійна мобільність» розкрито в наукових працях Ю. Лянного, які 

присвячені проблемі формування конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців у вищих навчальних закладах. Науковець тлумачить 

конкурентоспроможність фахівця як «інтегративну характеристику його 

професійної підготовки, складовою якої є професійна компетентність, що 

базується на зростанні ролі особистості в соціальних перетвореннях, 

вдосконаленні його здатності стосовно розуміння динаміки процесів 

розвитку та можливості впливу на його результат, що може бути покладено в 

основу проектування всієї навчальної діяльності у вищих навчальних 

закладах» [367]. Саме у такому визначенні ми будемо використовувати 

поняття «конкурентоспроможність» у нашому дослідженні. 

Обґрунтовуючи сутність поняття «професійна мобільність» з позиції 

компетентністного підходу, Ю. Лянной розглядає його як «невід’ємну 

складову конкурентоспроможності фахівця і характеризує як інтегративну 

якість особистості, що виявляється в готовності та здатності майбутнього 

фахівця до зміни професійних функцій у межах однієї професійної діяльності 

та опанування новими спеціальностями в умовах динамічно змінюваного 

ринку праці» [367]. Нам імпонує це визначення поняття «професійна 
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мобільність». 

Отже, поняття «професійна компетентність», 

«конкурентоспроможність» та «професійна мобільність» є взаємозалежними 

та взаємообумовленими, що дає підстави для розгляду їх в єдиній тріаді як 

інтегративний показник (характеристику) рівня підготовки майбутніх 

магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах. 

Відповiдно до визначення ЮНЕСКО, мобiльними мiжнародними 

(mobile international) студентами є студенти, якi перетнули нацiональні чи 

територiальні кордони з метою навчання, i на даний момент статистично 

рахуються позa країною походження. В доповiдях Органiзації економiчного 

співробiтництва i розвитку (ОЕСD – Тhe Оrganisation fоr Есоnоmіс 

Соореration аnd Development) це визначення пiдтверджується. Крім того, 

чiтко розмежовуються поняття «mоbile іnternational students» (мобільні 

міжнародні студенти) тa «foreign students» (іноземні студенти). Студенти 

класифiкуються як iноземні, якщо вони не є громадянами країни, яка 

здiйснює збiр статистичних даних. У той час, як iноземні студенти 

визначаються за громадянством/нацiональністю, мобiльні студенти – за 

попередньою країною навчання чи за мiсцем проживання. За даними ОЕСD, 

у 2014 р. бiльше ніж 4,1 мiльйони студентiв навчалися за межами країни, 

громадянами якої вони є [451; 453; 839; 863]. Лiдерами в цьому процесi є 

Австралiя, Австрiя, Люксембург, Нова Зеландiя, Швейцарiя та 

Великобританiя. В Азiї загалом біля 52% усіх студентів навчаються за 

кордоном; найбільша кiлькість iз таких країн, як Китай, Індiя та Корея (77%). 

Цi показники мають стабiльну тенденцiю до зростання за останнi десять 

рокiв. Згiдно статистики студентської мобiльності, у 2014 році у 18 країнах, 

якi представили інформацiю, середня частка мобiльних студентів, які 

отримують освiту за кордоном, склала 74% вiд загальної кількості iноземних 

студентiв. Тобто, категорiя «іноземні студенти» зазвичай вагомiша категорiї 

«мобiльні студенти». Наприклад, серед всiх iноземних студентiв, що 

навчаються у Норвегiї, 31% є мобiльними. В Канадi, Іспанiї, Швецiї й Новiй 
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Зеландiї цей показник складає близько 52%. [358; 359; 622; 625; 629]. Аналiз 

численних публікацiй з проблеми мобiльності студентiв, документiв 

ЮНЕСКО, зокрема, даних Інституту статистики (UNESCO Institute for 

Statistics), даних спiльного проекту Органiзації економiчного співробiтництва 

i розвитку (ОЕСD) та Євростату пiд назвою «The Indicators of Education 

Systems (INES)» («Індикатори освітніх систем») (1998, 2005, 2011, 2012) 

дозволяє зробити висновок, що за останнi 40 років темпи зростання 

мобiльності студентiв перевищили темпи розповсюдження самої вищої 

освiти в планетарному масштабi [839; 863]. Тенденцiя до зростання 

залишається стабiльною i зараз. За даними ЮНЕСКО за останні 25 років 

мобільнiсть студентiв збiльшилася на 300% i за прогнозами експертiв у 2025 

році вона досягне 4,9 млн. Цікаві дані також щодо привабливості країн для 

студентів-іноземцiв: 19,7% навчається у вищих навчальних закладах США, 

11,6% – Великої Британії, 8,6% – Австралiї, 7%, – Нiмеччини, 4,2% – Японiї. 

У цифровому співвiдношенні у США навчається понад 660 тис студентiв. 

Друге мiсце за кiлькістю студентiв-іноземцiв займає Велика Британiя – 

майже 390 тисяч. Після Австралiї, де навчається близько 260 тисяч студентiв, 

крокує Францiя з майже 250 тисячами мобiльних студентів. В країнах 

двадцятки (G20) навчається 77% студентiв вiд загальної кiлькості. 

Беззаперечними лiдерами по кiлькості студентiв, що отримують мiжнародну 

освiту є Китай та Індiя. [839; 863]. Кількiсть українських мiжнародних 

студентiв складає близько 35 тисяч, якi здебiльшого обирають країни 

Європейського Союзу, США та Канаду. Освiта за кордоном є доступною для 

українцiв завдяки наявностi стипендiй у приймаючих унiверситетах. У 

рамках прямих домовленостей iз закордонними вищими навчальними 

закладами щорiчно за кордон вiд’їжджають бiля 4 тис. студентiв, однак облiк 

точної кількостi молодi, що навчається за кордоном, не ведеться, оскiльки 

більшiсть студентiв вiдбуває в приватному порядку. За даними Центру 

дослiджень суспiльства, протягом останнiх п’яти років кількiсть громадян 

України в унiверситетах Польщi потроїлася, в Іспанiї, Італiї та Канадi 
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подвоїлася, а в Чехiї, Австрiї й Великобританiї збiльшилася на 41% [444; 839; 

863]. Водночас українцi рiдше стали обирати унiверситети США й Францiї; 

починаючи з 2008 року їх кількiсть знизилась на 13% і 5% відповiдно. Зі 

зрозумiлих суспільно-полiтичних причин менше українських студентів стало 

навчатися i в російських унiверситетах. Загалом у Європi в 2008 р. навчалося 

18 тис. українців, а в 2013 р. європейську освiту обрали майже 29 тис. осіб. 

Так, в австрiйських унiверситетах студенти-українці найчастiше вивчають 

економiчні, соціальнi й гуманiтарні науки, бiльше 70 % навчаються саме за 

цими напрямами; у Францiї студенти вивчають економiку й прикладнi науки. 

Як свiдчать результати дослiдження, проведеного в рамках державної 

цiльової програми «Молодь України» на 2009-2015 рр., кожний 10-й молодий 

українець планує в найближчi три роки поїхати за кордон з метою 

тимчасового працевлаштування. Що стосується студентiв, які приїжджають 

для навчання в унiверситетах України, то це, в основному, особи з Росiї, 

Туркменiстану, Китаю, Індії, Йорданії, Ірану та Сирії [444; 451; 453; 839; 

863]. Як можна бачити, поки Китай та Індiя залишаються найбiльшими 

постачальниками мiжнародних студентiв як в США, Австралію, так i в інші 

країни. Проте, як зазначається в дослідженні тенденцій мобiльності 

мiжнародного студентства, вже зараз маркетинговi стратегії багатьох 

університетiв зазначених країн переорiєнтовуються на потенцiйно 

перспективнi ринки експортних освiтніх послуг Саудiвську Аравію, В’єтнам 

та Латинську Америку. Однiєю з причин розвитку даного напрямку 

експортного вектору є зростаюча конкуренцiя освітнiх ринків Китаю, 

Малайзії та Сiнгапуру. Данi країни ставлять амбiтні цілi щодо збільшення 

кількостi міжнародних студентів. За останнє десятилiття вони зробили значні 

фінансові та кадровi інвестицiї у розвиток вищої освiти з метою досягнення 

світового рiвня. Даний факт і є першопричиною, що уможливлює потенційну 

конкурентоздатність цих країн на глобальнiй царині свiтових освітнiх послуг.  

Другою ж причиною є надання саме англійськiй мові статусу мови 

викладання низки дисциплiн, що збiльшило привабливiсть освітніх послуг 
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зазначених країн для мiжнародного студентства. Що є особливо вагомим в 

контексті дослідження професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти при врахуванні та запровадженні іншомовного аспекту. 

Аналогічна ситуація простежується i в Європі. За даними дослiдження, 

проведеного Інститутом Мiжнародної Освiти, в 2002 р. унiверситети 

Об’єднаної Європи пропонували 560 магiстерських програм, якi викладалися 

англiйською мовою. Проте, починаючи з 2007 року, в Європi спостерiгається 

вражаюче збільшення кiлькості англомовних магiстерських програм, і станом 

на червень 2013 р. їх вже налічувалося 6 407 тис., що складає на 38 % більше 

порівняно з 2011 р. Беззаперечне лідерство тут належить Нідерландам, 

Німеччині та Швеції. Що стосується дисциплінарного розподілення цих 

програм, то явними лiдерами є англомовні магiстерські програми з бізнесу та 

економіки (28%) та програми iнженерно-технологічного спрямування (21%), 

лише третє місце (14%) посiдають суспiльні науки (Social Sciences), до яких 

відноситься психологiя. Подібна ієрархiя є об’єктивною пропозицiєю на 

існуючий попит на ринку освітніх послуг для мiжнародних студентів. 

Яскравим прикладом блискавичного реагування на такий попит є Нiмеччина. 

Станом на 2013 рік 144 німецьких унiверситети пропонують 733 англомовні 

програми. Така сама тенденцiя спостерiгається i в Францiї, країні iз суворою 

нацiональною мовною полiтикою, яка за кількiстю англомовних 

магiстерських програм посiдає четверте мiсце в Європі після Нiдерландів, 

Нiмеччини та Швецiї. Таким чином, можна зробити висновок про те, що саме 

за рахунок збільшення англомовних програм бiльшість європейських 

студентiв отримали доступ до систем вищої освіти, що донедавна були 

недоступними для них [444; 451; 453; 839; 863].  

Отже, процес інтернацiоналізації вищої освiти у свiтовому вимiрі 

характеризується тенденцiєю збiльшення англомовних програм навчання в 

неангломовних країнах. Якщо ранiше мова була перешкодою для 

студентської мобiльності, то сьогодні введення англомовних навчальних 
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програм у бiльшості свiтових унiверситетів значно посилює привабливiсть 

ринків освітніх послуг у неангломовних країнах Європи та Азiї.  

Слід відмiтити, що мобiльність студентів також стимулюється 

різноманiтними державними та регiональними програмами. Назвемо декiлька 

найбільш вiдомих та ефективних програм. Зокрема, європейська програма 

ЕRASMUS, розпочата у 1997 році з метою сприяти створенню спiльного 

ринку в Європі, її похiдними стали програми мобiльності, такі як СОМЕТТ, 

LINGUА, LEONARDО, СОМЕNIUS тощо. Мета даних програм – створення 

європейської моделi вищої освіти. Не менш вiдомими є програми SOCRATES 

і ТЕМPUS. Слід зауважити, що основою всiх освітнiх програм 

Європейського Союзу є сприяння вивченню iноземних мов [444; 451; 453; 

839; 856; 863]. Як зазначалося вище, до складових iнтернаціоналiзації освiти 

належить також i мобiльність викладачів. Аналіз лiтературних джерел 

показує, що ця проблема ще не розроблена так детально, як проблема 

мобiльності студентів. Проте, деякi висновки можна зробити. Зокрема, що 

мобільність професорсько-викладацького складу, зазвичай, зумовлюється 

науковими дослiдженнями. Так само, як і у випадку iз мобільнiстю студентів, 

спостерігається нерiвномірність у розподiлі мобiльних потокiв. Найвищим 

рiвнем наукової мобiльності вiдзначаються країни, якi цілеспрямовано 

залучають науковий персонал для розширення системи вищої освiти 

(зокрема, Туреччина). США та Великобританiя є найбільшими експортерами 

наукових ресурсiв, i в той же час – найбiльш привабливими для зарубiжних 

науковців. Доказом цього слугує зростаюче домiнування англiйської мови в 

наукових дослідженнях на європейському континентi. За даними 

американських дослiдників, які спираються на статистику Центру наукових 

бібліотек (надалi – ЦНБ), частка дисертацiй, захищених у Європейському 

Союзі англійською мовою має тенденцiю до зростання. Зауважимо, що ЦНБ 

– це консорцiум північноамериканських унiверситетів, коледжiв і 

незалежних наукових бібліотек, який налiчує 800 000 докторських дисертацій 

з усього світу. Щорічні надходження становлять понад 5000 назв [444; 451; 
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453; 839; 863]. За даними бази ЦНБ, у Німеччині в 2007 році англійською 

мовою було захищено 5% дисертацiй; у Франції – до 1997 року практично всі 

докторські дисертації писалися рiдною мовою. В 2002 році англійською 

мовою було написано лише 1% дисертацiй, а в 2007 році – їх кількість зросла 

до 2%. В Австрії, Іспанії, Нiдерландах, Швеції, Фінляндії все більше 

дисертацій захищається англiйською мовою [444; 451; 453; 839; 863]. 

Звичайно, ступінь використання англiйської мови в докторських дисертацях 

залежить вiд галузей науки. Зокрема, левова частка англомовних докторських 

дисертацій припадає на медицину та психологiю. Існують спецiальні 

програми для молодих науковцiв, Європейські університети об’єднуються 

для стимулювання мобільності аспірантiв (наприклад, за функціонуванням 

проекту Еразмус та iнших двосторонніх угод в Університеті Гельсiнкі 

слідкує Міжнародне об’єднання координаторiв) [444; 839; 863].  

Розглянувши складові зовнішньої інтернацiоналізації, зупинимося на 

аналізі внутрiшньої, для якої характерним є наступне: інтернаціоналiзація 

навчальних планiв; гармонiзація програм навчання; створення системи 

визнання навчальних планів i дипломiв; зростання значущостi навчання i 

володіння iноземними мовами, розвиток навичок мiжкультурного 

спiлкування; включення в науково-освітнi професійнi мережi, участь в 

мiжкультурних програмах, розвиток навичок адаптуватися до культурних 

особливостей глобального академічного середовища, що сприяє 

особистiсному розвитку; орієнтацiя на світовi освітнi стандарти.  

Міжнароднi організації намагаються розробити мiжнародні галузеві 

професійнi стандарти, які б сприяли узгодженню навчальних планiв, 

критеріїв оцiнювання якості знань. Як приклад, можна навести розроблений 

Радою Європи загальноєвропейський стандартизований рiвень володiння 

iноземною мовою. В результаті введення якого, багато освiтніх закладiв 

переглядають свої навчальнi плани. Слід зауважити, що вся робота 

здiйснюється в контексті Нової Стратегiї ЄС 2020 (Бухарест, 2012), яка 

визначає два основних напрями: iнтернаціоналізацію освiти i пiдвищення 
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її якостi. В умовах конкуренцiї на мiжнародному освiтньому ринку успіх 

можуть забезпечити лише модернiзовані й інтернаціоналiзовані міжнародні 

навчальні програми з можливiстю викладання iноземними мовами, участю в 

міжнародних науково-освiтніх системах [444; 451; 453; 847; 839; 863].  

Слід зауважити, що інтернацiоналізація стимулює i розвиток самих 

вищих навчальних закладiв. Дослідники виокремлюють елементи культури 

унiверситету, які необхiдно розвивати в умовах інтернацiоналізації: лiдерство 

університету в культурному середовищі регiону; проведення мiжнародних 

заходів; мiжнародне співробітництво викладачiв, особисті контакти; 

створення професорсько-викладацькому складу умов для викладання, 

проведення консультацiй за кордоном; створення умов для навчання, 

стажування, наукових дослiджень студентів за кордоном; надання 

можливості отримання другої спецiальності з мiжнародного профілю на 

факультетах навчального закладу. 

Інтеграцiя університетiв в свiтові процеси сприяє оновленню 

науковоосвiтнього, особистiсного й організацiйного потенцiалу вищих 

навчальних закладів на індивiдуальному, інституцiональному й системному 

рівнях. Підтвердженням цього є, спiльні наукові працi, які публікуються 

міжнародними колективами авторiв.  

Інтернацiоналізацiя обумовлена економiчними, полiтичними, 

культурними та освітніми чинниками. Стосовно економічних чинників: 

інтернаціоналізація вибудовується відповідно до логіки ринкової економiки, 

що знаходить вираження в комерцiоналізації науковоосвiтньої сфери [453]. 

Виникають унiверситети з пiдприємницькою спрямованiстю, які надають 

різноманiтні освітнi послуги. Ріст конкуренції в цiй сфері зумовив зростання 

ролi маркетингу та мiжнародних рейтингiв вузів. На розвиток 

інтернаціоналiзації впливають i інформацiйно-комунікацiйні технологiї, якi 

вищі навчальні заклади використовують для реклами освітнiх послуг, 

дистанцiйного транснацiонального навчання. Детальнiше аспект 

впровадження інновацiйних технологiй в контекстi професiйної підготовки 
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психологів в галузі спецiальної освіти буде розглянуто в подальшому 

дослідженні. 

В контекстi аналізу проблеми інтернацiоналізації вищої освіти 

виокремимо її позитивні сторони: модернiзація й підвищення якості 

підготовки кадрів, здатних діяти в мiжкультурному професійному 

середовищi (зазначене вимагає оновлення навчальних програм, обмін 

науково-педагогічними кадрами); пiдвищення якості наукових дослiджень; 

забезпечення конкурентоздатностi майбутiх спеціалiстів; сприяння 

культурнiй експансії та формування позитивного імiджу країни. 

Професійна підготовка в контексті iнтернаціоналізації вищої освiти 

вiдображена схематично на рис. 1.1 [453].  
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навчання/робота в умовах 

полікультурності й 

мультилінгвальності 

Індивідуальна траєкторія:  

- вибір 25 % дисциплін, 

навчальних курсів;  

- практики, закордонні 

стажування;  

- літні школи;  

- мовні курси.  

 

Інтернаціоналізація, інтеграція 

науки, освіти, ринку праці:  

- академічні обміни - міжнародні 

студенти; 

- подвійні дипломи; 

- дуальність (освіта+практика); 

- викладачі: а) закордонні  

б) експерти/професіонали. 

Система професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти 

Рівні:  

- міжособистісний; 

 - міжорганізаційний; 

- корпоративний; 

 - міждержавний; 

 

трудова мобільність;  

академічна мобільність; 

професійна мобільність; 

тимчасова зайнятість. 

дослідницька (research) 

мобільність, 

навчальна (learning) 

мобільність. 

Компетентнісне практичне зорієнтування;  
Дотримання етапності та поліфакторного діагностування; 

Професіоналізація й індивідуалізація змісту;  
Інтенсифікація та оптимізація; 

Інтернаціоналізація та мобільність 
Конкурентноздатність (управлінський та англомовний аспект); 

Упровадження новітніх технологій (тренінги, модульні спецкурси) 

Блок забезпечення 
 

Фактори суспільного середовища:  

- нові вимоги до особистості в суспільстві знань; 

- нова якість вищої освіти; 

- інноваційний зміст професійної діяльності.  
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Інструменти й способи адаптації національних систем освіти до 

загальноєвропейських критеріїв, забезпечення сумісності та порівнюваності 

національних складових у рамках європейської системи вищої освіти 

розроблено в низці базових документів Болонського процесу, 

основоположними серед яких є Всеосяжна рамка кваліфікацій для 

Європейського простору вищої освіти (The Overaching Framework for 

Qualifications in the European Higher Education Area – QF-EHEA), заснована на 

Дублінських дескрипторах (2005 р.), і Європейська рамка кваліфікацій (ЄРК) 

для навчання впродовж життя (European Qualifications Framework for Lifelong 

Learning – EQF-LLL), ініційована Європарламентом та Єврокомісією (2008 

р.) [444; 451; 453; 838; 839; 847; 863; 869].  

У дескрипторaх Європейської рaмки квалiфікацій для навчання 

впродовж життя (далi – ЄРК) визначенi основнi компетентностi, якими 

повинен володіти фахiвець 6-ого, 7-ого, 8-ого рівнiв. Так, у контекстi 

Європейської рамки кваліфікацiй знання подiляються на теоретичнi та / або 

фактологiчні (емпіричнi), умiння – на когнiтивні (з використанням логічного, 

інтелектуального і творчого мислення) та практичнi (на основі майстерності з 

використанням методів, матеріалів, інструкцiй та інструментів), a 

компетентнiсть розглядається в рамках відповiдальності та автономностi 

[869] (пор. з Національною рамкою кваліфікацій (НРК). Спостерiгається 

маніфестація розвитку управлінських вмінь та навичок, що є особливо 

вагомим стосовно професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти. 

О. Нітенко, порівнюючи інтегральну та комунікаційну компетентності 

у НРК та у ЄРК, зауважує, що в Європейськiй рамцi квалiфікацій на 6-8-му 

рiвнях не поданi комунiкаційні компетентностi, тоді, як в Нацiональній рамцi 

їм придiляється особлива увага, i вони виносяться в окремий роздiл (графу). 

Цей факт пояснюється тим, що в бiльшості європейських країн 

комунiкаційними компетентностями (з іноземної мови, в тому числi) дiти 

обов’язково повиннi оволодiти ще на попереднiх (шкільних) рівнях. Так, у 
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Нiмеччині, наприклад, абсолютною нормою є володiння, крiм нiмецької, ще 

однiєю або двома європейськими мовами – англiйською, французькою чи 

італiйською. Слiд зазначити, що у рейтингу найбiльш дефiцитних якостей 

усіх працівникiв з вищою освітою, за даними Свiтового банку, восьме мiсце 

роботодавці відводять «володiнню iноземною мовою». Аналiз освiтньої 

дiяльності Ради Європи та Європейської комiсії, їх полiтики в сфері 

професійної підготовки, дослідження зарубiжних науковців, дають підстави 

говорити про велику значущість iноземних мов для життя й діяльностi 

сучасної людини [451].  

В Україні НРК була прийнята у 2011 році (постанова Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341). Як зазначається у 

Постанові Кабінету міністрів України, Національна рамка кваліфікацій 

впроваджується з метою: введення європейських стандартів та принципів 

забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до 

компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм законодавства у 

сфері освіти та соціально-трудових відносин; сприяння національному і 

міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні; налагодження 

ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці [95; 869].  

Що стосується професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти, то якісна підготовка іноземною мовою надасть їм можливість вивчати 

автентичний досвід, міжнародні документи або документи іноземною мовою 

й працювати з іноземними компаніями, громадянами, тобто виходити на 

міжнародний рівень. Такi спецiалісти зможуть самостiйно, не користуючись 

допомогою перекладачiв, правильно i точно інтерпретувати оригiнали 

документiв, що зумовлює економiчну ефективнiсть та суспiльну значимість 

зазначеної пiдготовки. У Програмi, розробленiй за пiдтримки Британської 

Ради в Україні та рекомендованої Мінiстерством освіти i науки України у 

2005 році, для бакалаврiв пропонується рiвень В2 (незалежний користувач), 

який передбачає мінімум 200 аудиторних годин i «вимагає складної мовної 

поведінки. Критерії для даного рiвня базуються на:  дескрипторах, 
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запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендацiями з мовної освiти; 

вимогах освiтньо-кваліфікаційних характеристик випускникiв, 

затвердженими Міністерством освiти i науки України; конкретних посадових 

інструкцiях, що розроблені та затвердженi пiдприємствами, органiзаціями, 

інститутами;  результатах опитування фахiвців, викладачiв і студентів вищих 

навчальних закладiв.  

Вихiдний рiвень володiння мовою В2 за цією програмою слiд 

оцiнювати під час випускного квалiфікацiйного iспиту в кiнці курсу. Мовну 

компетентнiсть випускникiв рекомендується перевіряти відповiдно до 

досягнень, складених на базi галузевих стандартiв вищої освiти з 

посиланнями на дескриптори рiвня В2 Загальноєвропейських Рекомендацiй з 

мовної освiти. Для одержання ступеня бакалавра, разом з усiма iншими 

професiйними вмiннями, студент-психолог має бути здатним ефективно 

спiлкуватися iноземною мовою у професiйному середовищi, щоб: 

обговорювати навчальнi та пов’язанi зi спецiалізацією питання; готувати 

публiчні виступи з низки галузевих питань, застосовуючи відповiдні засоби 

вербальної комунiкації та адекватнi форми ведення дискусiй i дебатiв; 

знаходити нову текстову, графiчну, аудiо- та відеоiнформацiю, що міститься 

в англомовних галузевих матерiалах (як у друкованому, так i в електронному 

виглядi), користуючись вiдповідними пошуковими методами та 

термінологiєю тощо [95; 444; 451; 453; 839; 863; 869]. Однак аналiз 

навчальних планiв та досвiду провiдних вищих навчальних закладiв, де 

запроваджується професiйна підготовки психологів та психологів в галузі 

спеціальної освіти (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Національна академії внутрішніх справ, Національй 

педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Сумський державний 

педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського, Державний заклад 

«Південноукраїнський державний педагогічний університет 
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імені К. Д. Ушинського», Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини), показує, що жоден із них не виконує рекомендацій, 

викладених у згадуваній Програмi з англійської мови для професійного 

спрямування, i не надає необхiдної кiлькості аудиторних годин на вивчення 

iноземної мови [451].  

Але слід відзначити розпочату практику запровадження програм 

спецкурсів для магістрів англійською мовою, зокрема в Національній 

академії внутрішніх справ, що значно підвищило загальний рівень 

професійної підготовки психологів [95; 444; 451; 453; 839; 863; 869].  

У сучасних умовах як перед студентами, так і перед викладачами стоїть 

чимало проблем, які потребують цілеспрямованої, багатогранної діяльності, 

направленої на їх вирішення. Навчальні програми мають будуватися таким 

чином, щоб створити оптимальні умови для вивчення здібностей студента та 

реалізації їхніх зацікавлень, тому що саме студент є головною фігурою в 

навчальному процесі. 

На сьогодні фахівець, який прагне бути на рівні науково-технiчних 

досягнень, має володiти хоча б англiйською мовою, оскiльки в Інтернеті 90 % 

iнформації викладено саме зазначеною мовою. Важливим результатом 

упровадження iнтенсифікації у системi пiдготовки студентв-психологiв стало 

поглиблене вивчення англiйської мови [494].  

Серед переваг інтернацiоналізації можна видiлити три аспекти:  

– це формування зрозумiлої для міжнародної спiльноти системи вищої 

освіти, що досягатиметься шляхом iнтеграції з європейським простором 

вищої освіти і дослідницьким простором;  

– забезпечення конкурентоздатностi українських вищих навчальних 

закладів; 

– це посилення потенцiалу вищих навчальних закладiв, підготовка їх до 

активної участі у мiжнародних проектах.  

Водночaс, наголосимо, що процес iнтернаціоналізації не мaє стати 

самоціллю для вищих навчaльних закладiв. Насамперед, це засiб для 
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пiдвищення рівня якості вищої освiти, елемент побудови репутації освітніх 

закладів та їх осучаснення. Окрім того, зазначимо, що прийняття Закону 

«Про вищу освіту» дозволило на нормативно-правовому рiвні усунути 

перешкоди, які гальмували процес інтеграції української системи вищої 

освіти у міжнародну освiтню систему. Зокрема, у складових 

інтернаціоналізації – на сьогодення має місце академічна мобільність, 

використання європейської кредитно-трансферної системи (ECTS), визнання 

іноземної кваліфiкації [95; 444; 451; 453; 839; 863; 869].   

Вaжливим досягненням МОН України в нaпрямку інтернаціонaлізації 

стало нaбуття Україною стaтусу асоційовaного члена Рaмкової програми з 

досліджень та інновaцій Європейського Союзу «Горизонт 2020». Отже, 

маємо всi передумови, задля ствердження: iнтернаціоналізація 

стимулюватиме наукову діяльність в унiверситетах та сприятиме 

професійному росту викладачiв [847]. 

Окремим питанням в напрямку інтернацiоналізації вищої освіти є 

підвищення рівня привабливості вiтчизняних закладів для іноземних 

студентів. Сьогодні МОН України працює над змiною набору і порядку 

навчання iноземних студентів, що, з одного боку, забезпечить автономність 

навчальних закладів, з iншого – обмежуватиме неконтрольований набiр 

iноземних студентiв заради кількостi. Так, було розроблено положення №579 

«Про порядок реалiзації права на академiчну мобiльність». Один з ключових 

аспектiв якого – забезпечення права на академiчну мобільність для всіх 

учасників освітнього процесу. Документ включає збереження всiх соціальних 

прав учасника освітнього процесу: при укладенні договору за здобувачами 

вищої освіти зберігається місце навчання i виплата стипендій. Науково-

педагогічні, педагогічні та наукові працівники можуть зберегти місце роботи 

строком на один рік та заробітну плату –терміном на пiвроку. Відповідно до 

положення «Про порядок реалізації права на академічну мобільність» між 

учасниками академічної мобільності обов’язково має бути укладений 

договір, у якому будуть вказані умови академічного перебування учасникiв.  
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Таким чином, перед українською державою постають новi виклики, 

пов’язані з глобалізаційними процесами, для подолання яких необхідні 

підготовлені професіонали у рiзних галузях, зокрема, фахiвці-психологи, які 

супроводжують практично всі види суспільної діяльності. Водночас стан 

української вищої школи не відповідає кращим свiтовим зразкам та 

провідним тенденціям підготовки таких фахiвців. Загострилася суперечність 

між завданнями щодо її інтеграції до європейського простору вищої освiти і 

чинною системою професійної пiдготовки, потребами суспiльства в 

компетентних фахівцях у галузi психології та якiстю їх підготовки. Відтак 

остання потребує суттєвої науково обґрунтованої модернiзації. Отже, 

виявлені тенденції дозволять визначити та уточнити стратегiю професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти.  

Беззаперечно, що інтернаціоналізація стимулює розвиток вітчизняної 

Вищої школи. Вагомий внесок в позитивні зрушення робить загальна 

тенденція професійної підготовки фахівців з належним рівнем розвитку 

управлінських вмінь та навичок і відповідною англомовною комунікативною 

компетенцією, що уможливить їх конкурентоздатність на світовому рівні. 

Вважаємо за необхідне впровадження зазначених аспектів при професійній 

підготовці психологів в галузі спеціальної освіти. 

Отже, не максимум знань, а їхня інтеграція, мобільність і вміння 

застосовувати їх при розв’язанні практичних завдань роблять студента 

здатним до професійної діяльності. Водночас, перспектива психолого-

педагогічної освіти вбачається в побудові цілісного педагогічного процесу, що 

акумулює значущі ідеї професійної освіти щодо підготовки кваліфікованих і 

конкурентоспроможних спеціалістів, що є головним завданням сучасної 

системи професійної освіти сьогодення. 
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Висновки до першого розділу 

У розділі подано ретроспективний аналіз становлення та розвитку 

вітчизняної системи підготовки психологів в галузі спеціальної освіти; 

розглянуто зарубіжний досвід професійної підготовки психологів означеної 

категорії; окреслено теоретико-методологічні засади та теоретичні аспекти 

проблеми розвитку професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти в контексті інтернаціоналізації вищої освіти.  

Представлено результати наукових досліджень теоретичного спадку 

вітчизняної та світової вищої дефектологічної школи та споріднених галузей 

професійної освіти. Висвітлено варіативність поглядів на зазначену 

проблему.  

Визначено теоретико-методологічні засади та теоретичні аспекти 

проблеми розвитку професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти, які вказують на те, що вища освіта в Україні перебуває в стані 

реформування та визначення засобів трансформації й удосконалення всіх 

етапів підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати 

складні завдання та швидко адаптуватися до зміни середовища й нових 

вимог ринку праці. Уточнено сутність поняття «професійна підготовка» у 

вимірі сучасної дидактики, яка репрезентується як процес оволодіння 

професійною компетентністю майбутніми фахівцями в галузі спеціальної 

освіти.  

Узагальнення результатів історико-педагогічних досліджень, 

ознайомлення із теоретичними напрацюваннями вчених із питань підготовки 

корекційних педагогів та спеціальних психологічних кадрів дозволило нам 

визначити періодизацію процесу підготовки означеної категорії фахівців.  

Таким чином, вивчення стану питання професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти в історико-педагогічному та в 

практичному ракурсах дозволило окреслити наступне:теоретичні розробки 

питань підготовки педагогічних кадрів в досліджуваній галузі різних 

профілів мають значні напрацювання, разом із тим теоретичний доробок 
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вітчизняних фахівців в галузі спеціальної психології містить лише окремі 

наукові пошуки стосовно конкретних питань фахової підготовки спеціалістів 

означеного профілю; не дивлячись на те, що система підготовки кадрів 

спеціальної освіти має довготривалий період, підготовка фахівців у сфері 

спеціальної психології розпочалася лише в новітній період вітчизняної 

історії. 

Здійсненений аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти, дозволив зробити висновки, які 

можуть стати підґрунтям оптимізації досліджуваної фахової підготовки в 

Україні: професійна підготовка психологів має характеризуватися 

системністю, різнорівневістю, спеціалізованістю, практичною 

зорієнтованістю, сертифікованістю, націленістю на підвищення рівня 

конкурентоспроможності; одним з провідних завдань професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти має бути розвиток їх професійного 

управлінського мислення, яке характеризується усвідомленим, 

цілеспрямованим, системним підходом та має відбуватися завдяки: 

формуванню професійних знань, вмінь та навичок у межах спеціальних 

обов’язкових та елективних навчальних курсів; активізації мисленнєвих 

процесів завдяки впровадженню новітніх навчальних систем; висвітлення 

зарубіжного досвіду професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти свідчить, що сучасна система підготовки фахівців психологічного 

профілю в різних країнах світу має значні напрацювання теоретичного та 

практичного спрямування, які необхідно всебічно використати для 

вітчизняної вищої школи. Це має здійснюватися за умови раціонального 

поєднання зарубіжного передового педагогічного досвіду на царині 

психологічної освіти із новаторським педагогічним доробком українських 

вчених та педагогів-організаторів вищої освіти зазначеного профілю. Отже, 

здійснений аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти дозволяє зробити такі висновки, які можуть стати 

підґрунтям оптимізації їх досліджуваної фахової підготовки в Україні. 
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З’ясовано сутність понять «професійна компетентність», 

«конкурентоспроможність» та «професійна мобільність». Визначено, що 

вони є взаємозалежними та взаємообумовленими, це сприяло їхньому 

розгляду в єдиній тріаді в якості інтегративного показника рівня успішності 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти.  

Матеріали розділу висвітлені в таких публікаціях автора: [678; 679; 689; 

690; 691; 692; 693; 694; 697; 699; 704; 705; 706; 707] 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ В ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

  

2.1. Теоретико-методичні засади констатувального етапу 

експериментального дослідження професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти  

Здійснюючи теоретичне обґрунтування концептуальних засад 

професійної підготовки психолога в галузі спеціальної освіти, розуміємо під 

ними систему вихідних положень процесу професійного становлення 

студентів-психологів як суб’єктів модернізації освітніх процесів у ЗВО.  

У енциклопедичних словниках поняття «концепція» (від лат. conceptio 

– сприйняття) визначається як: система доказів певного положення; система 

поглядів на те чи інше явище; основоположна ідея теорії, загальний її задум 

[191]. У науковій літературі даний термін тлумачиться як система поглядів, 

що, будучи об'єднані ідейним задумом, визначають розуміння певного класу 

явищ і процесів. У педагогіці поняття «концепція» розглядається як 

основоположний задум, вихідні положення педагогічної теорії, що 

зумовлюють до відповідної структуризації системи навчання та виховання на 

основі цілісного розуміння сутності цих процесів [580; 734]. Виходячи з 

вищезазначеного, можемо припустити, що педагогічна концепція це система 

критичних поглядів на реальну вузівську дійсність і відповідного пошуку та 

пропозиції нових конструктивних ідей. Педагогічна концепція завжди має 

підкріплюватись дослідженнями та емпіричними даними. Так, концепція 

гуманізації і гуманітаризації спирається на соціологічні дослідження серед 

студентів та емпіричні міркування й пропозиції викладачів [734]. 

У свою чергу, концепт (лат. Conceptus - «поняття») – багатозначний 

термін: 

‒ Концепт – інноваційна ідея, що містить в собі творчий сенс; 

концепт у філософії і лінгвістиці – сенс поняття, смислове значення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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‒ Концепт (філологія) – стійка мовна чи авторська ідея, що має 

традиційний вираз. 

‒  Концепт у концептно-орієнтованому програмуванні – конструкція, 

що складається з одного класу об'єктів і одного класу посилань.  

Виходячи з позицій нашого дослідження, розглядаємо концепт як зміст 

будь-якого поняття [191; 580]. 

У сучасних умовах ефективна професійна діяльність щодо 

забезпечення прав і свобод людини базується на ряді концептуально нових 

підходів, що обумовлюють докорінні зміни функціонування діяльності 

психолога, зокрема, гуманізацію діяльності професійних психологічних сфер 

та підвищення їх авторитету, побудову відносин між психологом та 

громадянином на засадах партнерства, чітке визначення компетенції 

працівників у галузі психології щодо забезпечення реалізації 

загальносвітових стандартів [694]. 

Провідна ідея концепції професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти полягає у моделюванні такої педагогічної системи, 

функціонування якої дало б змогу цілевідповідно, методологічно й освітньо-

процесуально забезпечити якість і результативність навчально-виховного 

процесу у вищій школі. Тож, доцільно за основу наукового обгрунтування 

взяти методологічний, теоретичний та практичний концепти.  

На основі проведеного аналізу літературних джерел найбільш 

узагальненим та інтегрованим є наступне визначення методологічного 

концепту як сукупності ідей, що визначають загальну наукову світоглядну 

позицію вченого, принципів, що лежать в основі стратегії дослідницької 

діяльності, а також способів, прийомів, процедур, що забезпечують 

реалізацію обраної стратегії в практичній діяльності [164; 694]. 

Методологічні засади підготовки фахівців в галузі спеціальної освіти 

розкрито у наукових пошуках В. Засенка, С. Миронової, Н. Назарової, 

Н. Пахомової, Л. Руденко, В. Синьова, Л. Фомічової, А. Шевцова, 

М. Шеремет та ін. [404; 500; 632; 743; 790; 800]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Методологічний концепт охоплює сукупність вихідних положень 

таких підходів як гуманістичний, антропосоціогуманістичний, аксіологічний, 

гносеологічний, акмеологічний, системний, контекстний. 

Гуманістичний підхід визнає особистість як унікальну цілісну 

систему, що є відкритою щодо можливості самоактуалізації, яка притаманна 

лише людині. З появою нових підходів та шкіл саме гуманістичного 

спрямування погляди вчених на особистість та можливості її життєвого 

самовизначення еволюціонували від розгляду особистості як носія окремих 

рис до її бачення як системи, від погляду на людину як на об’єкт 

прищеплення знань до ствердження її як суб’єкта життєтворчості, 

функціональний стан якого залежить від багатьох факторів. Це – мотивація 

до праці, її зміст, загальний рівень сенсорного навантаження, індивідуальні 

психофізіологічні особливості суб’єкта тощо. Основу даного підходу 

становлять: вищі цінності, самоактуалізація особистості, творчість, любов, 

свобода, відповідальність, автономія, психічне здоров’я, міжособистісні 

стосунки [164; 694].  

З позицій гуманістичного підходу істотним є стимулювання 

самопізнання майбутніх психологів. Першим кроком до цього є 

усвідомлення, тією чи іншою мірою, власного стану – психофізіологічного та 

психічного, своїх сильних і слабких сторін, що є особливо важливим у 

процесі професійної підготовки психологів в контексті складності та 

стресомісткості завдань, що висуваються з огляду на політичний, 

економічний, соціальний та моральний стан сьогодення. В. Андрєєв 

пропонує, враховуючи соціобумовленість процесу підготовки педагога 

гуманного напряму, антропологічний підхід конкретизувати і визначити його 

як антропосоціогуманістичний підхід. Характер цього підходу 

спрямований на розкриття професіонально-гуманних якостей особистості, на 

появу нових професійно важливих особистісних утворень (В. Андрєєв, А. 

Маслоу, К. Роджерс, В. Слободчиков, І. Якіманська, А. Шевцов та ін.). 

Антропосоціогуманістичний підхід дозволяє формувати особистість 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F&action=edit&redlink=1
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психолога в галузі спеціальної освіти як основної ланки освітнього процесу в 

умовах інтегрованого та інклюзивного навчання, його професійні 

компетенції, які сприятимуть створенню спеціальних умов для особистісного 

розвитку дитини з особливими освітніми потребами, обґрунтуванню 

стратегічних і тактичних завдань удосконалення інклюзивного середовища 

для дитини, інтегрованої в загальноосвітній простір [25; 390; 595; 654; 791; 

821].  

Аксіологічний підхід маніфестує цінність та унікальність кожної 

особистості незалежно від її національної та релігійної приналежності, рівня 

прибутків, стану здоров’я та особливостей розвитку. 

Говорячи про професійну підготовку не можемо обійтися без посилань 

на аксіолóгію (від грец. Αξια – цінність) – науку про цінності, вчення про 

природу духовних, моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв’язок між 

собою, із соціальними, культурними чинниками та саме з особистістю 

людини. Зокрема, це наука про цінності, у яких представлена система 

значень, принципів, норм, канонів, ідеалів, які регулюють взаємодію в 

освітній сфері і формують компонент відносин у структурі особистості. 

Відомо, що аксіологія – це орієнтація на цінності, що сприяють задоволенню 

потреб людини та відповідають особистим запитам і нормам у певній 

історичній та життєвій ситуації, яка склалася. Це вчення про природу 

цінностей, їх динаміку і місце у реальному житті людини, обумовленість 

історичними, соціальними і культурними факторами [118; 694]. Аксіологія 

маніфестується як орієнтація на цінності, що сприяють задоволенню потреб 

людини та відповідають особистим запитам і нормам у певній історичній та 

життєвій ситуації (А. Маслоу) [390; 391].  

Вибір аксіологічного підходу як методологічного орієнтиру у процесі 

підготовки психолога в галузі спеціальної освіти дозволяє розглядати освіту 

як соціально-педагогічний феномен, що знайшов своє втілення в основних 

ідеях В. Сластеніна, як універсальність і фундаментальність гуманістичних 

цінностей, єдність цілей і засобів в освіті. Філософія розглядає аксіологію як 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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науку про цінності, зокрема про цінності освіти, в яких представлена система 

значень, принципів, норм, канонів, ідеалів, які регулюють взаємодію в 

освітній сфері і формують компонент відносин у структурі особистості. 

Аксіологія як методологічна основа педагогіки визначає систему 

педагогічного розуміння особистості і ствердження цінності людського 

життя, виховання і навчання, педагогічної діяльності й освіти [650]. 

В. Андреєв визначає пріоритетні цінності педагогічної діяльності: соціальні 

(значущість праці, відповідальність перед суб’єктами освіти і суспільством); 

психологічні (співтворчість з колегами, самоствердження у педагогічному 

спілкуванні, самореалізація, розкриття своєї індивідуальності); професійно-

педагогічні (можливість оволодіти новими методиками і технологіями 

навчання, можливість професійного росту) [25]. На сучасному етапі розвитку 

суспільства особливо складним є формування емоційно-ціннісного ставлення 

студентства до професійної діяльності. Дослідження науковців підкреслюють 

сутнісну переструктуризацію ціннісних пріоритетів студентства, де 

домінують матеріальні цінності, успіх, влада, кар’єра, благополуччя. Для 

значної частини сучасної молоді характерними є рафінований інфантилізм, 

індивідуалізм. Низька мотивація, необґрунтованість і випадковість вибору 

університету, небажання пов’язувати своє майбутнє з психологічною 

професією – це ті реалії, які не можна не враховувати при взаємодії зі 

студентами. Відомо, що в діяльності психолога важливу роль відіграє 

емоційно-ціннісна сфера, тобто вмотивованість, ціннісне ставлення до 

педагогічної діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми дає 

можливість дійти висновку, що підготовка майбутнього психолога в галузі 

спеціальної освіти, має спиратися на розвиток студента у двох основних 

напрямах: когнітивному та емоційно-ціннісному. Ці два компоненти тісно 

переплетені і без їх комплексного розвитку  професійну підготовку не можна 

вважати вдалою [128; 348; 600]. 
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Аксіологічні закономірності: 

1. Усвідомленість вищих цінностей суспільства та їх природи 

сприятиме активності студентів у навчальному процесі, формуванню 

ціннісної свідомості, ціннісного становлення і ціннісної поведінки 

особистості та успішності професійної підготовки. 

2. Результати професійної підготовки прямо залежать від знань про 

сукупність теоретичних положень педагогічного пізнання і перетворення 

дійсності, що відображають гуманістичну сутність філософії освіти. 

3. Результати професійної підготовки є ефективнішими при 

засвоєнні навчального матеріалу на основі інтеграції психологічних, 

медичних і педагогічних знань, розкритих через систему аксіологічних 

принципів. 

4. Зміст оцінно-цільового і дієвого аспектів життєдіяльності 

людини визначається спрямованістю активності особистості на осмислення, 

визнання, актуалізацію та створення матеріальних і духовних цінностей, що 

становлять культуру людства. Роль механізму зв'язку між практичним і 

пізнавальним підходами виконує аксіологічний, або ціннісний, підхід, який 

виступає своєрідним мостом між теорією і практикою. Він дозволяє, з одного 

боку, вивчати явища з точки зору закладених у них можливостей 

задоволення потреб людей, а з іншого – вирішувати завдання гуманізації 

суспільства, що виступає основою корекційно-педагогічної діяльності. 

5. Ефективність професійної підготовки підвищується за умов 

аксіологічного підходу, що органічно притаманний гуманістичній педагогіці 

і розглядає людину як найвищу цінність суспільства та самоціль суспільного 

розвитку. Саме такий підхід дозволяє формувати майбутнього психолога як 

особистість, яка розвиває індивідуальні особливості клієнта та зберігає його 

здоров’я [500; 694].  

Гносеологiчний підхід. Гносеологiя (від грец. γνώσις – «пізнання» і 

λόγος – «вчення, наука») – це роздiл філософії, певна теорія пізнання. Термiн 

«гносеологія» був уведений i активно застосовувався у нiмецькій фiлософії 
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XVIII ст. [118]. Теорiя пiзнання, гносеологiя, як розділ філософiї, що вивчає 

проблеми природи пiзнання i його можливостей, вiдношення знання до 

реальностi, дослiджує загальнi передумови пiзнання, виявляються умови 

його достовiрності. На відмiну від психології, фізiології вищої нервової 

діяльностi та інших наук, гносеологiя, як фiлософська дисциплiна аналiзує не 

індивідуальнi механiзми, якi діють в психiці, що дозволяють тому, або 

iншому суб’єктові дiйти певного пiзнавального результату, а загальнi 

пiдстави, якi дають можливiсть розглядати цей результат як знання, що 

виражає реальний, дiйсний стан речей. Основоположнi напрями в теорії 

пiзнання – матеріалiзм та ідеалiзм. 

Говорячи про даний підхiд, не можемо не згадати Декарта, який  

вважав, що нi вiдчуття, нi мислення не дають такого знання, а iлюзії почуттiв 

роблять ненадiйними показники відчуттiв, помилки суджень ставлять пiд 

сумнiв висновки розуму. Декарт не скептик i не агностик, його сумнiв лише 

попереднiй прийом, передумова, метод встановлення достовiрної iстини. 

Достовiрним у всякому випадку є те, що сумнів iснує. Сумнiв – акт мислення, 

я мислю – я iсную – лат. cogito ergo sum. Це знамените положення – основа, 

на якiй може будуватися всi достовiрнi знання [118; 164; 322]. 

Пiзнання у А. Шопенгауера розвивається у двох формах: безпосереднє 

(інтуїтивне) або відсторонене (рефлективне). Основним видом пізнання 

Шопенгауер вважав iнтуїтивне: в результатi весь свiт рефлексiї базується, на 

його думку, на iнтуїції. Дослiдник стверджвав, що наука не стiльки 

дiяльність пiзнання, скiльки діяльнiсть, спрямована на служiння волi. Ціль 

науки в задоволеннi практичних інтересiв, якi за своєю суттю завжди 

інтереси волi, «слiпого хотiння». Досконалим пізнанням може бути тільки 

споглядання, вільне від відношення до практики i до інтересiв волі. 

Споглядальне пізнання, на думку Шопенгаура, недоступне науці, тому що 

вона завжди звертаєтья до iнтелекту [118; 500]. 
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Гносеологічні закономірності: 

1. Продуктивність професійної підготовки психологів прямо 

пропорційна універсалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

2. Результати професійної підготовки є ефективнішими при включенні 

психологічних, медичних і педагогічних предметів у інтегративні зв’язки 

(носієм яких є якість об’єкта), ніж при застосуванні інших способів 

включення. 

3. Розумовий розвиток студентів є ефективнішим при засвоєнні об’єму 

інтегративно взаємопов’язаних знань, умінь і досвіду корекційної-

педагогічної діяльності, оскільки інтегративні зв’язки між ними є 

органічнішими за інші («механічні», «хімічні», комплексні, синтетичні, 

кореляційні та ін.). 

4. Продуктивність професійної підготовки прямо пропорційна рівню 

проблемності навчання, підвищення якого здійснюється відповідно до 

підвищення рівня оптимізації професійної підготовки [500]. 

Акмеологічний підхід. Акмеолóгія – наука, яка виникла на перетинi 

природничих суспiльних, гуманiтарних i технiчних дисциплiн, вона вивчає 

феноменологiю, закономірностi та механiзми розвитку людини на етапi її 

дорослостi, особливо при досягненнi нею найбiльш високого рiвня розвитку. 

У наукових класифiкаціях розвиток людини в онтогенезi складається із 

дитинства, дорослості та старостi [9; 118]. Наука, предметом дослiдження 

якої виступає доросла людина називають акмеологiя. Вперше поняття 

«акмеологiї» як науки про розвиток зрiлих людей було введено психологом 

М. Рибниковим в 1928 роцi. Це було зроблено пiсля того, як ввели науку 

«педологiю». Ще однiєю передумовою введення акмеологiї, як науки про 

розвиток зрiлих людей, була нагальна потреба психологiчної науки 

відповiсти на тезис вiдомого швейцарського психолога Клапареда, який 

опублiкував в 1925 році монографiю «Психологiя професiй». Як наука, 

акмеологiя виникла у 20-30 роки ХХ століття, її заснування пов’язане з iм’ям 

академiка Б. Ананьєва [22]. «Акме» у перекладi з грецької має значення 
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«вершина», «найвищий ступiнь розквiту». Акмеологiя розглядає людину як 

суб’єкта життєвого шляху i розробляє засоби досягнення особистiстю 

соцiальних i професiйних вершин [118; 164]. 

На теперiшньому етапi розвитку суспiльства спостерiгається інтеграція 

акмеології та синергетики [118]. Для нашого наукового пошуку важливе 

методологічне значення мають дослідження означених питань А. Шевцовим 

[790] Акмеологічний підхід визначає стратегiю перетворення освiтнього 

середавища в оптимальний, який орієнтує на вдосконалення професійної 

підготовки на найбільш повну самореалізацію в проектованому середовищі. 

О. Плахотнiк вважає, що при акмеологiчному підході домінує проблематика 

розвитку творчих здібностей, особистісних якостей, що сприяють 

індивідуальних якостей кожної особистості. Акмеологічний підхід в освіті – 

переорієнтація від людини як субєкта освіти (пасивного сприймача 

інформації) до суб’єкта освіти здатного до самопізнання, саморозвитку, 

самовдосконалення і самореалізації, що сприяє професійному зростанню та 

реалізації ключової ідеї розвитку сучасної вищої школи та підвищеню якості 

освіти [9; 118]. В. Вакуленко визначає акмеологічний підхід, як базисне 

узагальнююче поняття акмеології, що акумулює сукупність принципів, 

методів, прийомів, засобів організації й побудови теоретичної й практичної 

діяльності, орієнтованих на прогноз якісного результату в підготовці, 

високий рівень продуктивності й професійної зрілості [9; 118]. Орієнтація на 

акмеологічний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів в галузі 

спеціальної освіти допомагає сформувати у студентів готовність до 

саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти і самоконтролю, це основні 

фактори досягнення стану «акме». Однак, для того, щоб ці акмеологічні 

фактори «діяли», необхідні значимі мотиви та стимули для майбутнього 

фахівця. Такими можуть стати мотиви досягнення, де завдання викладача – 

допомогти студентам у формуванні мотивів. Акмеологічний підхід 

передбачає створення необхідних умов для становлення та розвитку усіх 

суб’єктів освіти уявлення про успіх, високі досягнення, необхідні для 
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розвитку особистості в соціумі. Такий підхід конкретизує ідею гуманізації 

освіти, засади сучасної ідеології виховання та перехід від знаннєвої до 

ососбистісно-орієнтованої (компетентісної) освіти [9; 24; 118; 208]. Ставши 

суб’єктом саморозвитку, людина виробляє індивідуальний спосіб досягнення 

«акме» та самоздійснення, який являє собою інтеграл акмеологічної 

культури, особистісних властивостей та якостей, а також індивідуальних 

характеристик [118]. Можемо прогнозувати, якщо студентам-психологам 

надати базу навчання акмеологічних методів, навчити планувати свій 

особистісний та професійний розвиток, ефективно вирішувати проблеми 

різного рівня складності та самореалізовуватися в різних сферах 

життєдіяльності – це стане мотиваційним ресурсом їх постійного 

професійного саморозвитку, самовдосконалення, самоздійснення та 

кар’єрного зростання. 

Акмеологічні закономірності: 

1. Акмеологічні закономірності – це стійкі зв'язки між рівнем 

продуктивності фахівця, результатами, яких він досягає в тій чи іншій 

області, і факторами, які обумовлюють цей рівень. 

2. Результативність професійної підготовки на основі інтеграції 

медико-психологічних і педагогічних знань залежить від усвідомлення 

необхідності досягнення вершин професіоналізму у корекційної-педагогічній 

діяльності та творчості. 

3. Результати професійної підготовки прямо залежить від 

особистого ставлення студентів до навчального процесу як до передумов 

особистісного росту та самовдосконалення. 

4. Інтеграція складових професійної підготовки сприяє розвитку 

творчого мислення (елемент педагогічної творчості), що дозволяє як 

здійснити конструктивне прогнозування корекційно-педагогічного процесу, 

так і вибудувати стратегію свого життєвого шляху (цілепокладання) [500; 

694]. 
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Системний підхід (англ. Systems thinking – системне мислення) – 

напрям методологiї дослiджень, який полягає в дослiдженнi об’єкта як 

цілiсної множини елементiв в сукупності вiдношень i зв’язків мiж ними, 

тобто вiдбувається розгляд об’єкта як моделi системи. Ефективнiсть 

системного пiдходу залежить вiд характеру застосовуваних 

загальносистемних закономiрностей, що встановлюють зв’язок між 

системними параметрами. На сучасному етапi на основi узагальнення рiзних 

варіантiв системного підходу створюються умови для побудови загальної 

теорiї про системи – системологiї. Виникнення i поширення системного 

підходу зумовлено кризою елементаризму i механiцизму у зв’язку з 

ускладненням завдань науки i практики. Системний підхiд розвиває i 

конкретизує такі категорiї діалектики, як зв’язок (філософiя), вiдношення, 

зміст i форма, частина i ціле тощо. Основний засiб системного пiдходу – 

системний аналiз [118; 191]. 

Основні закономірності системного підходу: 

1. Цілiсність, яка дозволяє розглядати систему одночасно i, як єдине 

ціле, i як пiдсистему вищестоячих рівнiв. 

2. Ієрархiчність побудови, тобто наявнiсть множини (принаймні двох) 

елементів, якi розташовані на основi підпорядкування елементiв нижчого 

рівня елементам вищого рiвня.  

3. Структуризацiя, яка дозволяє аналiзувати елементи системи i їх 

взаємозв’язки в рамках конкретної органiзаційної структури.  

4. Множиннiсть, яка дозволяє використовувати множину 

кібернетичних, економiчних i математичних моделей для опису окремих 

елементів i системи в цiлому. 

5. Системнiсть – властивість об’єкта володiти всiма ознаками системи 

[118; 500]. 

Системний підхід передбачає статичний опис моделі та динаміку її 

розвитку, на основі якої можуть бути  розроблені й окремі практичні 

компоненти професійної освіти психологів як об’єкта стратегічного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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управління (аналізу, визначення сфери діяльності та опису відповідних 

завдань, цілей, формулювання стратегії і тактики їх досягнення тощо), 

наявність ресурсних центрів, соціально-орієнтованих програм, залучення 

батьків, документальна фіксація наочних прикладів/епізодів прогресивного 

досвіду [192; 500]. 

Теоретико-методологічні основи такого навчання продукуються й 

розвиваються у межах знаково-контекстного підходу, суть якого, за 

А. Вербицьким, полягає в активному навчанні, спрямованому на реалізацію 

системного використання професійного контексту, тобто поступового 

насичення навчального процесу елементами професійної діяльності [9; 118]. 

Одним iз методологiчних напрямiв сучасної педагогiчної й 

психологiчної науки є саме системний підхiд (Б. Ломов, В. Синьов, 

А. Шевцов), який пов’язаний з уявленням, вивченням, конструюванням 

педагогiчних фактів, психологічних явищ i об’єктiв як систем. Системне 

дослідження характеризується: 1) пiдходом до дослiджуваного явища, 

об’єкта як цiлого; 2) розкриттям стiйких компонентів i зв’язкiв між ними, які 

утворюють структуру системи, тобто забезпечують її впорядкованiсть i 

організацію; 3) знаходженням вертикальних i горизонтальних структур, 

першi з яких передбачають різні рiвні та їх iєрархію; 4) управлiнням, за 

допомогою якого розвивається система, реалiзуються зв’язки мiж різними 

компонентами та рiвнями. Реалiзація системного пiдходу до дослiдження 

проблем педагогіки й психологiї вищої школи передбачає розробку системи 

методiв наукового психолого-педагогiчного дослiдження. Метод 

дослiдження – (вiд гр. – шлях дослiдження, спосiб пiзнання) – нормативний 

обґрунтований спосiб здійснення наукового дослiдження. Шлях дослiдження, 

який випливає з загальних теоретичних уявлень про сутнiсть об’єкта, який 

вивчається. Розумiння, визначення й вибiр методiв дослідження залежать вiд 

загальнонаукової та конкретно-наукової методологiї. Методи педагогіки й 

психології вищої школи переважною більшістю співпадають iз традиційними 

методами дослідження в галузi педагогіки й психологiї. Для наукового 
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вирiшення будь-якої проблеми зазвичай використовується комплекс методiв, 

розробляється й реалiзується певна методика (сукупність методiв у дії) [9; 

632; 791]. 

Контекстний підхід. Пропонований А. Вербицьким пiдхід до 

вдосконалення пiдготовки фахівців передбачає створення умовних 

(квазіпрофесійних) моделей майбутньої трудової дiяльності з метою 

забезпечення змiстового й мотиваційного компонентiв отримання 

теоретичних знань i відробітку елементів професiйної діяльності з 

використанням наукової теорiї. Своєрiдність i перевага цього підходу 

порівняно з традиційним навчанням полягає у вiдновленні генетично 

початкових вiдносин практики й обслуговуючої її теорії (на противагу 

заздалегiдь підведеної заданої теорії до потреб практики) i в реалізації 

принципу системного (а не фрагментарного) моделювання виiшення 

професiйних проблем за допомогою здобутих студентом у ЗВО знань, умінь i 

навичок. Конструктивний підхiд до поглиблення професiоналізації освіти 

майбутніх учителів, що припускає формування особистiсної готовності до 

педагогічної праці, орієнтований на спеціальне вiдпрацювання елементів 

педагогічної майстерності в лабораторному досвіді й у реальнiй діяльності 

(І. Зязюн, В. Моргун). Об’єктом безпосереднього моделювання виступає 

особистiсть учителя-майстра, а простором для формування її окремих 

компонентiв – система практичних ситуацій, що представляють фрагменти 

професiйної діяльності [6; 227; 424]. 

Однак, зважаючи на те, що квазiпрофесійні, тобто умовні, моделi 

утворюють додатковi контексти i мають другорядне значення в системі 

контекстуальних освітніх просторів, пiдготовку студентів доцільніше 

здійснювати в контурі цiлісної педагогічної діяльності, а не окремих її 

ситуацій та елементів, бо орієнтиром кiнцевого результату роботи виступає 

не заздалегiдь визначена професiограма педагога-психолога, а високий рiвень 

готовності до професійної дiяльності, сформованiсть індивідуального 

педагогічного стилю, що забезпечує її ефективнiсть. 
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Отже, сутнісною ознакою контекстного навчання є моделювання 

(мовою навчальних дисциплін) цілiсного змісту майбутньої професійної 

діяльності. При цьому засобами формування знань виступають контури 

професійної діяльностi, а тому абстрактнi педагогiчні положення (знання, 

суперечностi, закономірності, принципи) зближуються з реалiями фаху. З 

позицій означеного пiдходу О. Єфремова (на прикладi психологiчних 

дисциплiн) сформулювала унiверсальні закономiрності контекстного 

навчання у ЗВО: вивчення професiйно-орієнтованих дисциплiн у контекстi 

майбутньої професiйної діяльності; моделювання в освітньому процесі 

цілісної структури педагогічної діяльності, а не її окремих елементів; 

системність у постановці й вирiшенні навчальних проблем, яка 

забезпечується за допомогою внутрішньо предметних, мiжпредметних і 

предметно-практичних зв’язкiв; формулювання цiлей навчання на основі 

виокремлення практично значущих проблем сучасної вищої школи; 

практична апробацiя результатів навчальних дослiджень, реальне 

використання знань у педагогiчній діяльності; творче переосмислення 

негативних стереотипiв педагогічної працi на основі здобутих фахових знань 

(коригування). Означеними положеннями можна скористатись пiсля того, як 

буде визначено мету й змiст навчання, вибрані форми органiзації діяльності 

студентів, адекватнi методи навчання [164; 165]. 

Протягом всього процесу професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти вирішується комплекс завдань не тільки з оволодіння 

теоретичними знаннями, але, перш за все, – придбання практичних навичок і 

умінь, розвитку ряду особистісних аспектів того, хто навчається, істотних 

для ефективної діяльності (дозвіл власних психологічних труднощів, 

вироблення творчих підходів до вирішення професійних завдань та ін.). Але 

існування практичного досвіду не є можливим без теоретичних засад. Разом з 

тим, розглядаючи проблему професійної підготовки та здійснивши аналіз 

наукових джерел, ми дійшли висновків, що відсутність теоретичного 

концепту унеможливлює становлення практичного, і навпаки. Тож, на наші 
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переконання, доцільно керуватися вищерозглянутими методологічними 

засадами, зокрема, системного підходу, що відображає взаємозв’язок між 

трьома концептами, що є нерозривним механізмом стосовно професійної 

підготовки психологів.   

Інтегративний підхід становить одну з засад теоретичного концепту, 

що дає можливiсть подолати суперечностi між принципом єдностi знань та їх 

диференцiюванням на фундаментальні i спеціальнi, між збiльшенням обсягу 

та обмеженiстю навчального часу; мiж єдиним спрямуваням фахової 

пiдготовки, що уможливлює формування системи транс- та 

міждисциплінарних знань, умiнь i навичок (основа фахової компетентностi) 

та рiзними напрямами наукових знань з фахових предметiв. Інтегративний 

підхiд посідає чільне мiсце серед інших підходiв до фахової підготовки 

майбутніх спеціальних психологів. У методологiї науки парадигма 

визначається як сукупнiсть цінностей, методів, пiдходів, якi прийняті в 

науковому співтовариствi у межах наукової традицiї, що склалась, у певний 

промiжок часу [118; 500; 694]. Новітні умови економiчного i соціального 

життя передбачають кардинальну переоцiнку багатьох аспектiв 

свiтоглядного i теоретико-пізнавального розгляду проблеми формування 

особистостi з порушеннями психофiзичного розвитку, її підготовки до життя 

в багатовимiрному суспільстві. Наприкiнці XX столiття дефектологія 

характеризується методологiчною кризою, за умови втрати звичної 

матеріалістичної методологiї та зазнає впливу зарубіжної науки, що 

маніфестувалося навіть зміною назви даної науки. Зараз можна говорити про 

те, що спеціальна освіта знаходиться на стадiї «кризи росту», вирішення якої 

пов’язане з новими методологiчними підходами та новим рiвнем осмислення 

людини як цілiсної системи [167]. Необхiдність переоцiнки вітчизняною 

спецiальною освітою власних методологічних i теоретичних основ 

обумовлена тенденцією до входження України в iдеологічно багатовимірний 

світ розвинених країн. Втрата методологiчної одностайності сприяла появі 

нових ідей щодо філософських, феноменологiчних засад дослідницьких 
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стратегій, однак це не призвело до наукової революції, i наразі ми 

спостерiгаємо парадигмальний плюралiзм у підходах. На думку В. Козлова, 

оцінка ученими стану конкретної науки, стадiї її розвитку залежить від 

багатьох факторiв: системи уявлень про науку i науковiсть, вiри, 

особистiсних переконань, контактiв з представниками рiзних парадигм, 

етнiчної ідентичності, соцiального походження, ступеню ангажованості 

системою цінностей парадигми, інтересів. Отже, можна припустити, що 

сучасний стан вітчизняної спецiальної освіти знаходиться на таких стадіях 

розвитку парадигми, як: «нормальної науки» i «кризи росту», коли 

паралельно мають місце різноманiтні концепції розвитку, навчання і 

виховання дітей з психофiзичними порушеннями. Будь-яка сучасна наукова 

парадигма, в тому числi, й дефектологічна, яка здається повною й 

універсальною, є справедливою при певних обставинах i з певною мірою 

ймовірності в певній предметнiй галузі. Цінність будь-якої парадигми 

відносна [270; 386]. На думку науковців, парадигми еволюцiонують, 

адаптуються до нових соцiальних та інтелектуальних віянь, розвиваються 

спільно зі своєю епохою. 

Інтегративний підхід, коли одночасно розвиваються концептуально 

різнi підходи до навчання, виховання, освіти і розвитку дітей з 

психофізичними порушеннями, є принципово новим смисловим простором 

як для фахівців в галузі спеціальної освіти (психологів, соціальних педагогів, 

педагогів), так і для дітей, які потребують освiтніх послуг від вказаних 

спеціалістів. Інтегративний підхід до фахової підготовки майбутніх фахівців 

забезпечує вивчення проблем навчання, виховання i розвитку дітей з 

психофізичними порушеннями, якi за своєю суттю є творчим і багатомірним 

синтезом концепцій, де висвітлюються рiзні сторони зазначеної проблеми в 

теоретико-методологічному i дослідницькому аспектах [386; 500]. 

Серед основних завдань розвитку освіти на найближчі навчальні роки 

Міністерство освіти і науки України вбачає створення умов для 

інклюзивного та iнтегрованого навчання дітей з порушеннями 
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психофізичного розвитку. Особливо гостро проблема iнтеграції та інклюзії 

постає перед дітьми із легкими (невиразними) вадами у психофізичному 

розвитку, оскiльки вони не охоплені закладами корекційної освіти. На часі в 

Україні вже є певні дослідження проблеми iнтеграції та інклюзії 

(О. Гноєвська, Л. Гречко, В. Засенко, А. Колупаєва, М. Матвєєва, 

С. Миронова, Т. Сак, В. Синьов, О. Хохліна, А. Шевцов та ін.). Проте теорія 

та практика iнклюзивної освіти вимагають копітких системних пошуків щодо 

спільного навчання різних категорій. Як свідчить досвід багатьох країн, 

вихідним принципом інтеграції та інклюзії дітей з психофізичними 

порушеннями є принцип рівних прав і можливостей в одержанні освіти. 

Одним із найвагоміших позитивних аспектів інклюзії є зміщення акцентів у 

корекційно-педагогічній роботі з дітьми: об’єктом впливу стає не порушення, 

а особистість дитини. Аналiз зарубiжного досвіду інклюзивної освіти 

свідчить, що її ефективність залежить від здійснення психолого-

педагогічного супроводу, який має забезпечуватись скоординованими діями 

команди фахівців: корекційний педагог, логопед, психолог, соціальний 

педагог, лікар. Результативність навчально-виховної, корекційно-

розвивальної і лікувально-профілактичної роботи залежить від 

координованості дій усіх фахівців. До спільної роботи обов’язково 

залучаються й батьки дитини.  

Завдання психолого-педагогічного супроводу: комплексна діагностика 

дитини, що потребує корекції психофізичного розвитку; організація освіти 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів у комплексному поєднанні з корекційно-

реабілітаційними заходами; різнобічний розвиток індивідуальності дитини на 

основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб; 

збереження і зміцнення здоров’я дітей; корекційно спрямоване виховання 

школяра як культурної і моральної людини; надання у процесі навчання й 

виховання комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дитині з 

урахуванням стану її здоров’я, особливостей психофізичного розвитку; 
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консультування родини з питань виховання і розвитку дитини з 

психофізичними порушеннями; надання батькам необхідної психологічної 

допомоги; консультування та методичне інформування педагогів, які 

працюють в інклюзивних класах; створення позитивного соціального 

середовища для інклюзії через підготовку здорових учнів та їхніх батьків до 

взаємодії із дітьми, що потребують корекції психофізичного розвитку. 

Вчителі, вихователі, психологи є членами команди психолого-педагогічного 

супроводу інтегрованої дитини, що вимагає від них відповідної професійної 

компетентності. Психолог має здійснювати психологічний супровід як 

інтегрованих дітей, так і їхніх родин; надавати їм консультативну, 

психокорекційну, психотерапевтичну допомогу. Отже, інклюзивна та 

інтегрована освіта є цілковитою реалією сьогодення, яка потребує 

забезпечення певних умов. Однією з таких умов є комплексний психолого-

педагогічний супровід інтегрованої дитини.  

Говорячи про практичний концепт, зосередимося на діяльнісному, 

системно-діяльнісному, особистісно-діяльнісному, рефлексивно-

діяльнісному та особистісно-орієнтованому підходах. 

Діяльнісний підхід дозволяє вивчити зміст професійної освіти 

психологів в галузі спеціальної освіти в умовах сучасного ЗВО, оптимізувати 

способи її формування та розвитку, визначивши шляхи практичного 

удосконалення, а також полягає в орієнтації на провідну діяльність з 

клієнтом із різним рівнем психофізичного розвитку. 

З метою всебічного дослідження фахової підготовки В. Синьов 

наголошує на використанні системно-діяльнісного підходу. Жоден об’єкт 

педагогічної діяльності не може розглядатися інакше, як з цієї позиції. 

Ключовим поняттям цього підходу є система – цілісний комплекс елементів, 

пов’язаних між собою таким чином, що із зміною одного змінюються й інші 

[630]. Мінімальний набір характеристик системи, врахуванням яких 

визначається системний підхід до досліджуваного об’єкту є склад 

(сукупність елементів, які до нього входять), структура (зв’язок між ними); 
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функції кожного елементу, його роль і значення в системі. Іншим ключовим 

поняттям цього підходу є діяльність, яка розглядається з філософських 

позицій, як специфічно людська форма активного ставлення до довкілля, 

зміст якої складає його доцільна зміна і перетворення [118]. Окремі види 

людської діяльності (наукової, педагогічної тощо) можна розглядати як 

підсистеми більш широкої системи, якою є суспільство. Так поєднуються 

системний і діяльнісний підходи, складаючи системно-діяльнісний підхід до 

вивчення тих чи інших видів суспільної діяльності, зокрема наукової і 

педагогічної [118]. Застосування цього наукового підходу дозволяє виявити 

багатоманітність зв’язків і відношень досліджуваного об’єкту. Так, процес 

фахової підготовки психолога в галузі спеціальної освіти як система є, з 

одного погляду, елементом загальної системи професійно-психологічної 

підготовки (яка має свою структуру, систему зв’язків, певну логіку і 

взаємозв’язок з іншими елементами освітньої системи), а з іншого, має свої 

властивості, специфічні характеристики і особливості в організації та 

реалізації процесу підготовки. На наш погляд, системно-діяльнісний підхід у 

дослідженні дає можливість обґрунтувати процес підготовки майбутніх 

психологів як складну, багаторівневу педагогічну систему, засновану на 

інтеграції загальнотеоретичної, психолого-педагогічної та професійно 

орієнтованої складових змісту навчання фахівця, що вирізняється своїми 

компонентами (мотиваційно-цільовий, змістовий, діяльнісно-процесуальний, 

контрольно-регулювальний та оцінно-результативний), показниками їхніх 

проявів, функціональними особливостями, динамікою розвитку. Отже, 

системно-діяльнісний підхід забезпечує вивчення предметів і явищ як 

системних об’єктів у їхньому розвитку, положення якого застосовані до 

обґрунтування педагогічних систем (Ю. Бабанський, В. Беспалько, І. Лернер, 

М. Малофєєв, В. Синьов та ін.) і дозволяє проектувати систему 

компетентнісної професійно-орієнтованої підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. Особистісно-діяльнісний підхід дозволяє персоналізувати 

процес фахової підготовки, виділити умови взаємодії учасників 
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педагогічного процесу, обрати засоби і методи в дослідженні поставлених 

цілей. Цей підхід орієнтує на моделювання структури педагогічної діяльності 

через вплив на всі сторони особистості в процесі фахової підготовки 

(Е. Зеєр), виділення провідних характеристик, визначення рівня їх розвитку і 

підготовки студента до професійної діяльності на основі особистісного 

підходу (А. Вербицький) [6; 43; 59; 632].  

В основі професійно-орієнтованої підготовки лежить співдіяльність 

студента в умовах взаємодії з суб’єктами освіти. У визначенні особистісно-

діяльнісного підходу як одного з провідних у фаховій підготовці психологів, 

ми виходили услід за Р. Аслаєвою з того, що особистість формується і 

проявляється в діяльності, регулюючи її процес, і саму діяльність неможливо 

зрозуміти без особистісної участі в ній. Цей підхід орієнтує на підготовку 

суб’єкта професійної діяльності, який актуалізує потенціал професійних 

компетенцій, що набуваються в освітньому процесі вузу [118; 386]. 

Рефлексивно-діяльнісним підходом передбачається розвиток здатності 

майбутнього психолога брати на себе активну діяльнісну позицію з метою 

критичного аналізу, осмислення й оцінювання стану та ефективності 

вивчення навчальних дисциплін, професійної діяльності під час виробничої 

практики; формування у майбутнього психолога ставлення до себе як до 

діяча, яке виявляється в умінні створювати відповідні діагностичні та 

корекційні програми, методики і технології, зважувати та оцінювати наслідки 

створеного. Не менш важливим у процесі розвитку навчально-професійної 

позиції майбутніх психологів в галузі спеціальної освіти є формування 

критичного ставлення до власної особистості, поведінки та шляхів надання 

психологічної допомоги та підтримки. Усвідомлення складнощів сприйняття 

інформації, яка не відповідає очікуванням та є критичною по відношенню до 

власного «Я», дозволяє надалі вибудовувати стратегію аргументованого 

повідомлення про позитивні та негативні сторони особистості та поведінки. 

Даний підхід базується на основі принципів: проблемності, свідомості, 

активності та самостійності у навчанні. Проблемні ситуації, створювані 
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викладачами у формі діалогу, є засобом залучення студентів до сумісного чи 

самостійного пошуку нового, озброюють їх методами наукового пізнання, 

спонукають майбутніх психологів до розмірковування, дискусії, розвивають 

рефлексію та управлінські якості [61; 96; 123; 386]. 

Особистісно-орієнтований підхід передбачає: аналіз стану і розвитку 

особистісних властивостей майбутніх фахівців, врахування особистісних 

потреб, особистісного досвіду, мотивації досягнень, здібностей, активності, 

індивідуальних психологічних особливостей. Мета особистісно 

орієнтованого підходу полягає у створенні максимальних умов для розвитку 

особистості, самовираження індивідуальності, прояву можливостей і творчих 

здібностей у різних видах діяльності. Відносини в навчанні, заснованому на 

цьому підході, є суб'єкт-суб'єктними. [118; 208]. 

Застосування особистісно орієнтованого підходу дасть можливість 

мотивувати студентів на оволодіння професійними знаннями та вміннями 

для здійснення психолого-педагогічного забезпечення освітньої інтеграції 

дітей з психофізичними порушеннями, що сприятиме формуванню 

поведінкової складової професійної компетентності. Даний підхід 

реалізується на основі принципів: гуманізації та демократизації процесу 

навчання, педагогічного стимулювання, діалогічного спілкування, 

індивідуалізації научіння та диференціації змісту навчання. Принцип 

гуманізації та демократизації навчання ґрунтується на повазі до кожного 

студента як до унікальної та неповторної особистості з властивим лише їй 

набором індивідуальних особливостей. Даний принцип тісно пов'язаний з 

принципом індивідуалізації та диференціації змісту навчання, реалізація 

якого означає, що навчальний матеріал відповідає уявленням, уподобанням 

та здібностям, здатності до самостійної роботи кожного студента, є виключно 

індивідуальною і вимагає постійної уваги. Особливе значення для 

становлення й подальшого розвитку даного принципу мало запровадження у 

сімдесятих роках ХХ ст. під науковим керівництвом І. Єременка системи 

диференційованого навчання учнів допоміжної школи. Серед вагомих 
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здобутків наукової школи вченого особливе місце цілком заслужено 

належить дослідженню й запровадженню у широку практику роботи 

допоміжних шкіл України диференційованого навчання [194; 195; 208; 386; 

694].  

Реалізація у навчально-виховному процесі принципу педагогічного 

стимулювання означає, що кожна навчальна дія має стати внутрішнім 

надбанням особистості, тобто, за Л. Виготським, інтеріоризуватися у 

індивідуально-психологічний простір. Система навчально-професійних 

стимулів допомагає студентам у розв’язанні навчальних завдань і є чинником 

розгортання власної пізнавальної активності. Результатом стимулювання має 

бути перехід зовнішньої навчальної дії у внутрішній план, формування 

ефективних професійно-орієнтованих поведінкових моделей та когнітивних 

схем. Реалізація принципу діалогічного спілкування допомагає кожному 

відчути себе суб’єктом педагогічної взаємодії. Це можливо тільки у 

рівноправному, партнерському і доброзичливому спілкуванні з викладачем 

[118; 208; 386]. 

Узагальнюючи, можемо стверджувати, що охарактеризовані наукові 

підходи становлять підґрунтя процесу професійної підготовки майбутнього 

психолога впродовж навчання у ЗВО і підтверджують актуальність 

досліджуваної проблеми, оскільки теоретико-методичними засадами 

змістової, методичної та організаційної складових професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти, що пов’язані з вирішенням 

практичнозорієнтованих професійних проблем. Провідна ідея концепції 

професійної підготовки спеціальних психологів полягає у моделюванні такої 

педагогічної системи, функціонування якої дало б змогу цілевідповідно, 

методологічно й освітньо-процесуально забезпечити якість і 

результативність навчально-виховного процесу у вищій школі. Тільки 

комплексне поєднання проаналізованих концептуальних підходів створює 

передумови для глибинного розуміння і осягнення суті та шляхів 

вдосконалення досліджуваного феномену. Отже, доцільно за основу 
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обгрунтування наукового пошуку взяти консолідацію методологічного, 

теоретичного та практичного концептів у сукупності відповідних їм підходів, 

що відображає взаємозв’язок між ними і є нерозривним механізмом стосовно 

професійної підготовки психологів.   

Принципи професійної підготовки спеціальних клінічних 

психологів. Усвідомлення й упровадження принципів організації складових 

професійної підготовки психологів надає можливість організувати даний 

процес відповідно до його закономірностей, обґрунтовано й свідомо визначити 

цілі й виважено підійти до змістового наповнення, відбору форм і методів 

навчання, які були б тотожними цілям [118]. 

Сучасна методологія науки інтерпретує поняття «принцип» (від лат. 

principum – основа, першоджерело) як похідне положення будь-якої теорії, вчення 

та ін.; ідею, яка керує; основне правило діяльності. У дидактиці під принципом 

розуміють інструментальне, подане в категоріях діяльності вираження 

педагогічної концепції; це методичне вираження законів і закономірностей, які 

вже пізнані, це знання про цілі, сутність, зміст, структуру навчання, яке виражено 

у формі, що дозволяє використовувати їх у якості регулятивних норм практики 

[118; 148; 191]. 

Важливим є визначення принципів, які формують основи дидактичної 

системи. Вибір дидактичних принципів відбувався на основі трьох критеріїв: 

а) загальнодидактичної значущості принципу; б) значущості для дидактики 

вищої школи; в) значущості для всіх складових професійної підготовки.  

Видатний вітчизняний педагог XIX століття К. Ушинський говорив про 

своєчасність, наступність, органічність, постійність, міцність засвоєння, 

ясність, самодіяльність учнів, відсутність надмірного напруження й надмірної 

легкості, правильність [736; 737]. До дидактичних принципів він відносив 

також: свідомість і активність у навчанні; наочність; послідовність; міцність 

знань і навичок. Учений формулює наступні умови успішності навчального 

процесу: навчання має починатися своєчасно й бути поступовим; навчання 

повинно вестись природовідповідно, з урахуванням психологічних 
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особливостей учнів; порядок і систематичність – одна з провідних умов 

успішності навчання; навчання має всіляко розвивати самодіяльність, 

активність, ініціативу; навчання має бути помірним, не занадто складним і не 

занадто простим; процес викладання будь-якого предмету має зазвичай іти 

таким шляхом, щоб вихованцеві залишалось рівно стільки праці, скільки 

можуть подолати молоді сили [736; 737]. 

Принципи викладання психології базуються на загальнодидактичних 

принципах навчання. Принципи навчання – це керівні ідеї в організації 

навчального процесу, науково обґрунтовані рекомендації, правила, норми, 

які регулюють процес навчання. Система буде функціонально дієздатною за 

умови взаємозалежності й взаємопроникнення принципів, які виступають 

компонентами цієї системи. Сучасна дидактика розглядає принципи навчання як 

певні рекомендації, що спрямовують педагогічну діяльність і навчальний процес у 

цілому, як способи досягнення педагогічних цілей з урахуванням закономірностей 

і умов, у яких здійснюється навчально-виховний процес. Таке твердження, на 

думку В. Загвязинського, не повною мірою розкриває сутність принципу як 

дидактичної категорії, оскільки принцип, по суті, є рекомендацією, орієнтиром 

щодо способів досягнення гармонії, продуктивної взаємодії в поєднанні певних 

протилежних сторін, початків, тенденцій педагогічного процесу [204; 205]. 

Сучасні принципи зумовлюють вимоги до системного та комплексного 

виділення компонентів інтеграції складових професійної підготовки: цілей і 

завдань, формування змісту, добору форм і методів, стимулювання, 

планування й аналізу результатів, які вже досягнуто. У минулому більшість 

принципів навчання виводилися з практики, практичного досвіду, тобто мова 

йшла про емпіричне їх обґрунтування. Сучасний стан розвитку науки взагалі 

й педагогічної науки зокрема дозволяє звертатись у науковому пошуку до 

певного теоретичного обґрунтування.  

Враховуючи, що принципи навчання виступають в органічній єдності й 

утворюють певну концепцію дидактичного процесу, котру можна 

представити як систему, компонентами якої вони виступають, слід також 
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зупинитися на системному розумінні комплексу принципів навчання, які 

можуть бути покладені в основу професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. Внутрішній взаємозв'язок і взаємообумовленість властиві 

системі принципів.  

Н. Давидюк визначає такі основні принципи, на яких базується 

вивчення психологічних дисциплін, а саме: 

Принцип науковості потребує відповідності навчального матеріалу 

сучасним досягненням наукової та практичної психології, не суперечить 

науковим фактам, теоріям, закономірностям. Дотримання принципу 

науковості при вивченні психології означає, що інформація, яка подається 

студентам, має бути доказовою; об'єктивно дібрана наукова інформація має 

забезпечити неупереджене знайомство з різними педагогічними школами, а 

не лише з тими, у рамках вимог яких працюють окремі викладачі, викладачі 

певної кафедри чи навіть педагогічний колектив усього навчального закладу. 

Принцип науковості також висуває певні вимоги стосовно використання 

методів навчання, які наближаються до методів науки, що вивчається. 

Принцип науковості в організації інтеграції медико-психологічної і 

педагогічної складових професійної підготовки психологів забезпечує 

відповідність навчальних планів і навчальних програм рівню соціального й 

науково-технічного прогресу стосовно змісту навчальної інформації, яка 

передбачена змістом навчального плану. Реалізація принципу науковості 

забезпечує впровадження новітніх досягнень педагогіки, психології, 

медицини, методики, передового педагогічного досвіду, розкриває логіку 

окремих навчальних дисциплін і навчального процесу в цілому [118; 500]. 

Принцип наступності  має забезпечити поступовий перехід від власне 

шкільних форм і методів засвоєння знань до активних, раціональних, 

інтегративних і системних, коли більшість навантаження у виконанні завдань 

припадає саме на студента. Дійсно, поряд із засвоєнням спеціальних знань 

потрібна робота, спрямована на вироблення раціональних умінь. Принцип 
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наступності передбачає як наступність в організаційних формах складових 

професійної підготовки студентів, так і її змістового наповнення [118; 500]. 

Принцип системності передбачає певну послідовність і логіку, яка дає 

системне уявлення про навчальний предмет. При цьому слід показати 

взаємозв’язок різних психологічних теорій, понять, закономірностей, 

структурувати й систематизувати теми навчальної програми; ефективність 

науково-дослідної роботи та результативність професійної підготовки 

ґрунтується на засадах системного підходу. Науковці (A. Алексюк, 

Б. Ананьєв, В. Бондар, В. Засенко, І. Зязюн, В. Лозова, С. Миронова, 

В. Синьов, А. Шевцов, М. Шеремет та ін.) наголошують, що сучасний 

розвиток освіти має реалізуватися через системні знання, необхідні для 

формування цілісного, системного мислення. Ці знання можуть бути здобуті 

тільки на основі інтеграції гуманітарних, фундаментальних і технічних наук 

при орієнтації на світовий рівень розвитку науки [17; 22; 223; 404; 637; 801].  

Інтегративності знань та модульності транс- та міждисциплінарних 

інтегративних курсів. Одиничне знання чи вміння повинно так включатися в 

систему інших знань та вмінь, щоб сприяти формуванню особистості загалом 

та формуванню цілісної системи фахових знань зокрема. Забезпечується 

встановлення зв'язків між навчальними предметами та практичною 

діяльністю. Принцип інтегративності знань полягає у тому, що науково 

обґрунтована інтеграція змісту, форм та методів навчання є обов'язковою 

умовою формування змісту освіти в усіх типах навчальних закладів. Варто 

зазначити, що, залежно від особливостей взаємодії й рівня інтегрованого 

змісту міждисциплінарних зв’язків, освітні системи поділяють на: 

інтегровані, де елементи інтеграції використовуються епізодично і задаються 

зовні; інтегральні, що характеризуються гнучкою системою структурування 

змісту навчального процесу, модернізація елементів якого здійснюється не 

тільки за предметним і комплексним, а й за об’єктним і проблемним 

принципами; інтегративні, які передбачають створення нового змісту (що 

виходить за межі існуючих предметів) і структури на основі різних типів – 
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інтеграції зовнішньої і внутрішньої, змістової і процесуальної. Якщо поділ 

змісту навчального матеріалу в інтегрованій та інтегральній системах 

відбувається зовні, то в інтегративній – зсередини системи. Структурну 

модель останньої системи можна розглянути як взаємодію інваріантної і 

варіативної систем знань. Перша з них включає елементи системи 

фундаментальних знань; друга – більш високого рівня складності – 

утворюється з комбінацій систем нижчого рівня. На основі взаємодії 

інваріантних і варіативних систем розробляються проблемні блоки, з яких 

формуються моделі інтегративних курсів. Зауважимо, що розгалужена 

взаємодія всіх ланок навчально-виховного процесу призводить до того, що 

професійна підготовка студентів забезпечується за рахунок функціонування 

відносно самостійних інтегративних процесів. При цьому кожний 

інтегративний процес – це педагогічна цілісність, що може мати власний 

зміст, засоби, способи реалізації і вирішувати свої специфічні завдання. 

Реалізація ідей професійної освіти вимагає інтеграції всіх компонентів 

навчального процесу: інтеграції професій, інтеграції змісту спорідених тем 

різних навчальних предметів, засобів навчання, організаційних форм тощо 

[118; 322; 500].  

Принцип професійно-педагогічної спрямованості. Національна доктрина 

розвитку освіти України в XXI столітті передбачає поступовий перехід від 

репродуктивної, авторитарної освіти до освіти інноваційного, гуманістичного типу. 

Неоціненну роль у цьому процесі відведено особистості майбутнього психолога. 

Тому весь навчальний процес у вищому педагогічному навчальному закладі має бути 

підпорядкований саме професійно-педагогічному спрямуванню, й системна 

підготовка студента є його невід'ємною складовою. Принцип професійно-

педагогічної спрямованості покликаний реалізовуватись стосовно висунення 

кінцевих і проміжних цілей організації психологічних і педагогічних 

складових професійної підготовки психологів, визначення її змісту, добору 

оптимальних форм і методів, використаних засобів.Саме у якості принципу, 

професійна спрямованість є формою міждісциплінарного звязку для 
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світоглядного, теоретичного і практичного рівнів професіоналізації змісту 

фахової підготовки, що має бути інтенсифікованою та оптимізованою [118; 

322; 500].  

Принцип гуманізації й гуманітаризації займає одне з провідних місць у 

системі принципів організації психологічної і педагогічної складових 

професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах. Ці 

принципи виражають провідні тенденції розвитку освіти в сучасному світі й 

наголошують на зростанні ролі й значення людських відносин, взаємного 

розуміння між викладачем вищої педагогічної школи й студентом, який з 

першого дня навчання має проекціювати свої власні дії й вчинки на позицію 

вчителя – носія добра, моралі й гуманізму (І. Зязюн, А. Маслоу, К. Роджерс, 

О. Савченко, Г. Сковорода, А. Сманцер, В. Сухомлинський, І. Якіманська та ін.). 

Дотримання принципів гуманізації й гуманітаризації освіти забезпечує 

включення загальнолюдських ціннісних настанов й орієнтацій до змісту 

інтегрованої навчальної діяльності, без яких унеможливлюється організація й 

здійснення будь-якого різновиду навчання, оскільки усвідомлення цінності 

отриманих знань, умінь і навичок має усвідомлюватись на достатньо високому 

рівні задля їх подальшого збагачення та розширення за циклічним принципом: 

чим більших обсягів інформації й сталих системних знань здобуває людина, тим 

більше можливостей вона отримує для себе щодо їх подальшого збагачення, 

системного узагальнення [223; 322; 390; 712; 821].  

Принцип єдності раціонального й емоційного. Відповідно до цього 

принципу, ефективним вивчення психології буде тоді, коли студенти 

усвідомлять необхідність вивчення даного предмета, його особистісну і 

професійну значущість, виявлять усвідомлений інтерес до нього, адже 

емоційний інтерес до психологічних фактів найбільш суттєвий стимул для 

вивчення психології [118; 322; 500]. 

Принцип єдності предметно-орієнтованого й особистісно-

орієнтованого вивчення психології. Психологія як навчальний предмет має 

певну специфіку порівняно з іншими науками. З одного боку, це наука, яка 
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має свій об’єктивний зміст як і інші гуманітарні науки. Тому повинна 

вивчатись об’єктивно. З іншого боку, предмет цієї науки є особистісно 

значущим для кожного студента. Тому виникає потреба отримані знання 

застосувати з метою самопізнання. Дотримання принципу єдності означає 

збереження певного балансу предметно-орієнтованого й особистісно-

орієнтованого змісту на заняттях психології [118; 322; 500].  

Принцип єдності емпіричного та теоретичного знання. Цей принцип є 

конкретизацією дидактичного принципу єдності конкретного й абстрактного. 

Відповідно до нього у викладанні психології повинні оптимально 

поєднуватись опис теоретичних ідей, їх логічне обґрунтування і конкретні 

емпіричні факти, на яких вони базуються, конкретні приклади [118; 322; 500]. 

Принцип доступності полягає в необхідності співвіднесення змісту і 

методів навчання з типом студентів, їх освітніми намірами, віковими 

особливостями, рівнем розвитку. Відповідно до цього необхідно переходити 

від простого до більш складного, від відомого до невідомого; в основу цього 

принципу також покладено закон тезаурусу (від лат. tosaurus – «скарб»), під ним 

розуміють обсяг накопичених людиною знань, умінь і способів мислення. 

Особливого значення даний принцип набуває на початкових етапах перебування 

студентів у вищій педагогічній школі, оскільки їх спосіб мислення ще не в повній 

мірі відповідає вимогам вищої школи й зазвичай позбавлений самостійності 

[118; 500]. Цей принцип, як правило, визначається структурою навчальних 

планів і програм, способом викладення наукових знань у навчальних посібниках, 

порядком введення та оптимальною кількістю наукових понять і термінів, що 

вивчаються. Розвиток цього принципу з урахуванням нових досягнень психології 

виводить його на одне з чільних місць у дидактиці, зокрема професійної освіти. 

Дотримання принципу доступності зумовлює бажання долати труднощі й 

переживати відчуття успіху. Завдання викладача ЗВО полягає в доборі 

змісту, форм і методів навчальної діяльності з поступовим ускладненням 

завдань. 
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Принцип наочності полягає у використанні органів чуття й образів у 

процесі навчання. При викладанні психології можуть використовуватись такі 

види наочності, як словесна, художня, образотворча, практична [118; 322; 

500]. 

Принцип активності в навчанні – ефективне засвоєння знань, яке 

відбувається в результаті самостійної активності у навчанні. Реалізація цього 

принципу досягається за рахунок формування потреби у психологічних 

знаннях, діалогічної форми навчання, проблемного навчання, широкому 

використанні практичних методів навчання (експериментів, тренінгів, 

тестів); він виражає сутність діяльнісної концепції: неможливо навчити того, 

хто не захоче навчитись сам. Оволодіння знаннями й розвиток відбувається 

лише за умови наявності власної активної діяльності, цілеспрямованих 

зусиль, спрямованих на отримання запланованого результату. Активність 

може бути репродуктивною або продуктивною, іншими словами, 

відтворювальною або творчою [118]. Більш детально виокремлюють активність 

упізнавання (зразків, які пропонуються), активність відтворення, операційну (вміє 

діяти відповідно до правил, процедур, алгоритмів) і творчу (пошук нового) 

активність, що ґрунтуються на системності досвіду. Рекомендується запровадження 

активних форм роботи (структуровані та спонтанні групові дискусії, моделювання 

видів діяльності, розігрування й аналіз конкретних психологічних ситуацій, 

складання та реалізація індивідуальних програм саморозвитку, генерація ідей за 

допомогою «мозкової атаки», криголами, висловлення думок і виявленням почуттів 

невербальними засобами, рольові та ділові ігри, тренінги). У процесі організації 

психологічної і педагогічної складових професійної підготовки можливі різні рівні 

активності, що необхідно враховувати викладачеві під час постановки навчальних 

завдань. Усі рівні активності студента повинні підлягати стимулюванню для 

досягнення найкращих результатів навчальної діяльності [118; 322; 500]. Відтак, 

цей принцип близький до принципу цілеспрямованості та мотивації навчання, що 

реалізується більш повно за інтеграції цілей і мотивів у скоординовану систему, яка 

підпорядковується цілям навчального закладу певного типу. 
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Принципи самостійності, творчості й професійно-педагогічної 

спрямованості. Студент має навчитись усвідомлювати та засвоювати отримані 

системні знання як складові компоненти професійної підготовки, підпорядковані 

успішному досягненню кінцевої мети; самостійно відбирати найбільш ефективні 

форми й методи засвоєння навчального матеріалу; працювати над формуванням 

власної пізнавальної активності, яка виступає передумовою розвитку вмінь і 

навичок інтеграції знань у процесі підготовки; аналізувати й коригувати 

навчальну діяльність з урахуванням виявлених у процесі роботи помилок і 

недоліків стосовно змісту навчання й організації всього процесу; займатись 

контролем і самоконтролем отриманих результатів інтеграції складових 

професійної підготовки й набувати вмінь міждисциплінарного підходу до 

вирішення фахових завдань, які висуваються тією чи іншої дисципліною [118; 

322; 500].  

Принцип зв’язку вивчення психології з життям і практикою полягає в 

поясненні та ілюстрації психологічних понять і закономірностей на 

прикладах реального життя; даний принцип ґрунтується на провідному 

положенні класичної філософії й сучасної гносеології: точка зору життя, практики 

– головна й основна точка зору пізнання. Ефективність і якість навчання 

перевіряються, підтверджуються й спрямовуються практикою. Практика – єдиний 

критерій істини, джерело пізнавальної діяльності й сфера застосування результатів 

навчання. Стосовно організації інтеграції медико-психологічної і педагогічної 

складових даний принцип реалізується в раціональному співвідношенні в її змісті 

методологічних, теоретичних і прикладних питань, відображенні логіки засвоєння 

педагогічних систем і їх перетворенні, у забезпеченні необхідного співвідношення 

між теоретичним і фактичним матеріалом, оптимальному використанні теорії при 

розв'язанні завдань корекційно-педагогічної практики, розкритті необхідності 

поєднання різних теоретичних й емпіричних методів у корекційно-педагогічному 

пошуку, відображенні передового та інноваційного досвіду як джерела 

педагогічної теорії [118; 322; 500].  
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Принцип діагностико-аналітичного підходу в реалізації системи, який 

забезпечується вхідним та вихідним діагностуванням майбутніх психологів 

під час навчання; визначенням змісту навчання, оптимальних форм і методів 

роботи, основних проблем і типових труднощів; корекцією навчальних 

планів, програм, розробкою спецкурсів, плануванням відповідних курсів на 

наступний навчальний рік; моделюванням системи підвищення кваліфікації в 

цілому; роботою над новими проектами тощо [118; 322; 500].  

Принципи професійно-педагогічної значущості знань і професійної 

компетентності покликані акцентувати увагу на прагненні максимально 

включати до інтеграції змісту підготовки студентів ЗВО професійно значущі 

знання з дисциплін, що засвоюються в процесі навчальної діяльності та 

забезпечують високий рівень професійної компетентності психолога, а також 

підпорядковані практичному втіленню й реалізації принципу професійно-

педагогічної спрямованості в цілому [321; 322]. 

Принцип орієнтації на самопізнання та саморозвиток особистості, 

який реалізується через засвоєння рефлексивних психологічних методик, 

щозабезпечують не тільки діагностику індивідуального рівня самосвідомості, 

цінностей, наявних професійних уявлень, а й створюють розвивальні 

ситуації, в яких можливе становлення відповідної професійної позиції, 

розвиток адекватних професійно важливих якостей, набуття нових знань, 

оцінок, переживань і ставлень до себе, інших людей, свого майбутнього [321; 

322]. 

Принцип організації постійної професійної взаємодії, який передбачає 

підтримку контактів через роботу творчих груп, обмін досвідом, 

індивідуальні та колективні звіти, майстерні професійного зростання, 

психологічні клуби та вітальні [321; 322].  

Ключовими положеннями діяльнісного підходу є принципи єдності 

свідомості та діяльності, а також інтеріоризації – екстеріоризації. Згідно з 

цими принципами, саме діяльність обумовлює формування у людини всіх 

психічних процесів і свідомості, а вони, в свою чергу, виступаючи регуляторами 
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діяльності, є умовою її подальшого вдосконалення. Залучення суб’єкта до 

діяльності приводить до об’єднання численних і різних за складністю її 

компонентів у функціональну психологічну систему діяльності. При цьому 

індивідуальні якості, з яких складається остання, під впливом вимог діяльності 

розвиваються, набуваючи рис оперативності та пристосованості до цих вимог. 

Вивчення психології має носити розвиваючий характер. Результатом 

вивчення психологічних теорій, понять, закономірностей є не саме їх знання, 

а розуміння внутрішнього світу інших людей і самого себе, вдосконалення 

своєї пізнавальної діяльності, розуміння себе як особистості [118; 322; 500].  

Важливо наголосити, що посилання на зазначені вище принципи та їх 

трактування обумовлюється, по-перше, близькiстю зазначених проблем, по-

друге, тим, що, запропоновані принципи виступають як фундаментальнi у 

контексті підготовки майбутніх психологів. Проведене дослідження 

дозволило визначити систему закономірностей професійної підготовки 

майбутніх психологів: 

‒ ефективнiсть підготовки майбутніх психологів визначається 

оптимізацією впровадження новітньої концепцiї i новітньої моделi. Тому, 

досліджуючи проблему підвищення ефективності процесу підготовки, як 

зауважує Ю. Бабанський, що тільки за умов діалектичної єдності цих видів 

управління можливим виявляється досягнення оптимізації протікання 

навчально-виховного процесу. Зміст інноваційного навчання як структурний 

компонент системи підготовки спеціальних психологів має визначатися 

відповідно до її мети, а його методи, форми i засоби мають відображати 

організаційну, функціональну та інформаційну єдність означеної системи. 

Даній закономірності відповідають принципи системності, інтегративності, 

інноваційності, науковості, компетентності, індивідуалізації, диференціації, 

самоконтролю та самокорекції, взаємозв`язку та взаємодії, оптимального 

співвідношення теорії та практики [43]; 

‒ підготовка майбутніх спеціальних психологів уможливиться за 

організації відповідних педагогічних умов, що слугують підгрунтям, яке є 
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необхідним для досягнення мети даної підготовки. Вона буде ефективною, 

якщо створено умови щодо її нормативного, науково-методичного, 

організаційного, монiторингового й кадрового забезпечення. Під 

педагогічною умовою ефективності професійної підготовки ми розуміємо 

фактори, які сприяють успішному здійсненню підготовки новими засобами. 

Цій закономірності відповідають принципи системності, інтегративності, 

інноваційності, науковості, взаємозв`язку та взаємодії; 

‒ ефективність процесу підготовки психологів зазначеної категорії 

забезпечується новітніми засобами відповідно до повноти реалізації 

структурно-функціональних зв’язків мiж окремими компонентами 

досліджуваної підготовки. Це має сприяти формуванню відкритості для будь-

яких інновацій у сфері освіти та науки, спроможності працювати за новою 

освітньою моделлю, здатності до успішного професійного самоздійснення. 

Даній закономірності відповідають принципи інтегративності, модульності, 

інноваційності, взаємозв`язку та взаємодії. У межах цих принципів 

підготовка майбутніх психологів окреслюється як цілісна система, що 

будується на основі єдності загального, особливого та індивідуального; 

‒ зазначена ефективність корелює співвідношення підготовки як 

особистісної, так i фахової. Дана закономірність закріплена принципами 

гуманізації освіти, співпраці та співтворчості викладачів і студентів, 

індивідуалізації навчання, створення ситуацій вибору та відповідальності, 

діагностичної передумови, як основи здійснення навчально-виховного 

процесу [6; 43; 297; 298]. 

Таким чином, вищерозглянуті принципи є органічно пов’язані та 

інтегровані між собою. Їх взаємодоповнення і сумісна реалізація підвищують 

якість процесу підготовки майбутніх психологів, забезпечують цілісність 

функціонування різноманітних процесів професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти. Разом з тим, кожний принцип має свою зону 

найбільш повного здійснення. Визначення принципів, а також 

запропонований вище теоретичний аналіз проблеми дають можливість 
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створення системи спеціальних принципів організації складових професійної 

підготовки психологів у вищому навчальному закладі. 

Отже, знання, що їх одержують студенти в процесі професійної 

підготовки, мають подаватись у сучасному, доступному трактуванні; 

предметом вивчення мають бути й історія науки, й сучасні теорії, й ті 

прогнози, які пропонує наука, особливо щодо можливих шляхів досягнення 

балансу між природою й людиною, а також гармонії людського суспільства. 

Звернення до тих чи інших принципів, їх свідома реалізація педагогом 

утворюють таку процедуру: по-перше, аналіз конкретних цілей (завдань) 

процесу консолідації психолого-педагогічних знань з відбором пріоритетних 

принципів, які сприяють досягненню поставленої мети; по-друге, створення 

умов реалізації принципів при відборі змісту, методів і форм організації 

процесу професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

 

2.2. Компоненти професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти  

Вищевикладені теоретичні засади підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти логічно підводять до забезпечення високого рівня 

реалізації потенціалу особисті, що не може бути здійснено спонтанними, 

позасистемними зусиллями, якщо воно не буде підтримано системою 

науково обґрунтованих заходів, котрі є складовою державної і громадської 

політики країни. Такою системою є професійна підготовка психологів в 

галузі спеціальної освіти. Важливо, на наш погляд, відновити й розвивати на 

нових засадах принцип суб’єктно-особистісної орієнтації на ідею зазначеної 

підготовки. На нашу думку, в умовах сьогодення необхідно схарактеризувати 

нову, сучасну структуру формування культури життєвого самовизначення, 

культури професійного розвитку, мотивації впровадження даних компонентів 

у життя. Саме цей факт і підтверджує своєчасність і актуальність 

розпочатого нами дослідження.  
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Відповідно до поставленої мети дослідження розв’язувалося завдання: 

визначити компоненти, критерії, показники професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти. 

Для розробки сукупності критеріїв, показників та визначення рівнів, 

нами була проаналізована сутність зазначених понять у науковому контексті. 

Компонент (від лат. componens, родовий відмінок componentis – 

складаючий) – складова частина, елемент чого-небудь [578]. В контексті 

нашого дослідження, складова професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. Дефініція «критерій» є грецького походження (kriterion – 

засіб судження), номінує ознаку (ознаки), на підставі якої здійснюється оцінка, 

визначення або класифікація певних об’єктів. Критерій виступає засобом, 

інструментом оцінки, а не самою оцінкою. При цьому під ознакою розуміють 

зовнішній вияв властивості, за яким останню можна впізнати, визначити або 

описати і який є її прикметою [579]. Це мірило, на основі якого виконується 

оцінка досліджуваного явища. Усі без винятку науковці стверджують,що 

критерії мають відповідати певним вимогам, дотримання яких надає змогу 

досліджувати психологічні явища ,узгоджені із складовими явища, 

комплексні, надійні, адекватні, кількісні. Показник – це свідчення, доказ, 

ознака чогось; переважно у множині – наочне вираження (в цифрах, 

графічно) досягнень, результатів чиєїсь праці [578]. 

Враховуючи вищенаведені міркування науковців, при розробці власних 

критеріїв та показників сформованості професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти, вважаємо, що основними вимогами до них мають 

бути об’єктивність, надійність, простота та зручність виміру, узгодження із 

складовими компонентами, адекватність, взаємообумовленість критерію з 

його показниками. 

Отже, вихідними положеннями, які є основою для проектування 

системи компонентів досліджуваної професійної підготовки визначаємо 

наступні: об’єктивність, надійність, узгодження зі складовими 

досліджуваного явища, адекватність, взаємообумовленість критерію з його 
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показниками, взаємодоповнюваність критеріїв, систематизованість, наочність 

і доступність.  

Вважаємо за необхідне дослідити динаміку професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти відповідно до функціональної системи 

компонентів зазначеного процесу. До них віднесено:  

Професійно-мотиваційний (сформованість ціннісних орієнтацій; 

сформованість мотиваційного ставлення до професійної діяльності; 

сформованість мотиваційного професійного спрямування);  

Когнітивно-компетентнісний (системніст знань; усвідомленість знань; 

стійкість знань (оволодіння матеріалом на рівні довготривалої пам'яті з 

постійним цілеспрямованим, довготривалим їх використанням); 

Операційно-діяльнісний (готовність до професійної діяльності: 

сформованість діагностичних умінь, сформованість змістово-процесуальних 

умінь, сформованість прогностичних умінь; здатність використовувати 

набуті вміння та навички при вирішенні професійних завдань); 

Результативно-рефлексивний (здатність до самоаналізу та рефлексії, 

орієнтація на самовдосконалення, саморозвиток через свідому постановку  та 

виконання професійних завдань більшої складності). 

Відповідно до кожного структурного компонента визначено критерії та 

показники рівнів їх сформованості: професійно-мотиваційний, когнітивно-

компетентнісний, операційно-діяльнісний, результативно-рефлексивний 

[694]. 

Професійно-мотиваційний компонент 

Аналіз теоретичних напрацювань з питань розробки концептуальних 

засад професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти дає нам 

можливість з’ясувати стан мотиваційної проблеми професійної підготовки 

психологів в зазначеній галузі в психологічній теорії та практиці діяльності. 

Професійно-мотиваційний компонент професійної підготовки 

визначається нами як мотиваційна готовність до професіоналізації та 

найістотніший стимул набуття психологічних і педагогічних знань, умінь і 
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навичок. Поставивши собі за мету вивчити розвиток мотивації професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, ми досліджували дану 

мотивацію як структурне ціле.  

Відзначимо, що пізнання психологічних аспектів професійної 

мотивації  можливе лише за умови надання вичерпного роз’яснення поняттям 

«потреба» та «мотив». Розуміння природи мотивів людської діяльності 

можливе лише за умови з’ясування сутнісної природи потреб людини. 

Потреби – це те, що неминуче викликає і супроводжує людину в процесі її 

життя, те, що є спільним для різних людей, та, водночас, проявляється 

індивідуально у кожної окремої особи. Потреби проявляються у формі 

відчуття фізичного, соціального дискомфорту, нестачі цілісності, 

необхідності у самоствердженні, що потрібне для створення і підтримки 

нормальних умов життя і розвитку людини. І потім у свідомості людини 

перетворюються на інтерес або мотив [500; 578].  

Мотив – це спрямованiсть активності на предмет, внутрішній 

психічний стан, що пов’язаний з об’єктивними характеристиками предмета, 

саме на який спрямована дана активнiсть [578]. 

Мотив – це поштовх до дiї, вчинку, діяльностi. Становлячи спонуку, 

він зумовлює певний напрямок діяльності особистості. Людина постійно 

підсвідомо співіснує з проблемою мотиву в повсякденному житті. Мотив не 

тільки визначає та зкеровує поведінку, але значною мірою обумовлює її 

результативність. Мотивована людина більш ефективно реалiзовується у 

діяльності, а найзначуще – вона здатна на максимальну самовіддачу як 

духовних, так i фiзичних сил, задля досягнення мети [579].  

Тож, ґрунтуючись на вищезазначеному, професійно-мотиваційний 

компонент професійної підготовки визначається нами як мотиваційна 

готовність до професіоналізації та найістотніший стимул набуття 

психологічних і педагогічних знань, умінь і навичок. Його сформованість 

передбачає наявність ціннісних орієнтацій; мотиваційного ставлення до 

професійної діяльності; мотиваційного професійного спрямування [694]. 
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Поставивши собі за мету вивчити розвиток мотивації професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, ми досліджували дану 

мотивацію як структурне ціле. Спрощено схему перебігу мотиваційного 

процесу можна розбити на п’ять стадій: 

1. Виникнення потреби: фізіологічної, психологічної чи соціальної. 

2. Пошук шляхів усунення такої. 

3. Визначення цілей (напрямків) дії. Людина фіксує, що і якими 

засобами вона повинна зробити, чого домогтися, що одержати, щоб усунути 

потребу. 

4. Здійснення дії. 

5. Повне чи часткове усунення потреби або неусунення [578]. 

Але, безперечно, на мотивацію майбутніх психологів в галузі 

спеціальної освіти можливо впливати, створюючи лише умови для її 

виникнення (а не саму мотивацію).  

Приймаючи до уваги вищезазначене, можемо стверджувати, що 

мотивація становить сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що 

спонукують людину до діяльності, задають межі і форми діяльності і 

додають цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення визначених 

цілей. Згідно теорії А. Маслоу, їх можна розташувати в строгій ієрархічній 

послідовності у вигляді піраміди, в основі якої лежать первинні потреби, а 

вершиною є вторинні. Значення такої ієрархічної побудови полягає в тому, 

що пріоритетні для людини потреби більш низьких рівнів, і це позначається 

на її мотивації [390; 391]. Життєве та професійне самовизначення 

забезпечується єдністю і взаємопов’язаністю наступних складових: 

світоглядної (інтеграція досвіду, знань, самосвідомості – всіх проявів 

усвідомленого ставлення людини до дійсності, до індивідуально-особистісної 

картини світу та до себе (образ «Я»); ціннісно-цільової (інтеграція всіх 

проявів усвідомлення свого призначення: цілі, цінності, кредо, пріоритети, 

також стосовно власного професійного становлення); мотиваційно-

потребністної (зміст, осмисленість, спрямованість потреб, інтересів та 
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мотивів). Тобто, життєве та професійне самовизначення становить собою 

інтегроване поєднання світоглядного, ціннісно-цільового та мотиваційного 

самовизначень [208]. 

Мотив самовизначення, як рушійна сила поведінки, детермінується не 

лише зсередини, а й під впливом соціальних умов, вимог суспільства, 

конкретних обставин життя. Сутнісні особливості життєвого самовизначення 

безпосередньо пов’язуються з характером професійної діяльності. 

Можна дійти висновку, що професійна мотивація – це система 

ціннісних орієнтацій, внутрішніх спонук до виникнення, збереження, 

відновлення і зміцнення професійних орієнтирів, це бажання зберегти та 

покращити даний природою потенціал. Професійні мотиви формуються тоді, 

коли в розпорядженні спеціальних психологів є потрібний набір цінностей, 

що відповідає соціально обумовленим потребам людини. Він формується на 

основі потреби бути професійно спроможним і є похідним від біологічної 

потреби самореалізації. Задоволення цієї потреби спрямовує людину на 

професійний розвиток і є дієвою силою для оволодіння професійними 

вміннями та навичками [579]. Однак, нерідко усвідомлення мотиву 

підміняється мотивуванням – раціональним обґрунтуванням вчинку, що не 

відображає дійсних спонукань людини. За допомогою мотивування 

особистість нерідко виправдовує власні дії і вчинки, влаштовує відповідно до 

особистісних норм. Чим повніше і точніше людина усвідомлює мотиви, тим 

міцніше її влада над власними вчинками [500; 578]. 

Стимулювання формування мотиву до оволодіння знаннями як 

професійним інструментом передбачає створення умов, при яких активна 

діяльність дає результати, стає необхідною для задоволення значущих і 

соціально обумовлених потреб, формування у нього мотивів до розвитку 

наданого природою потенціалу. 

Розглянемо закономірності актуалізації мотивів. Згідно з сукцесивною 

логікою розгортання діяльності (П. Гальперін, П. Гончарук, В. Рибалка та ін.) 

припускається, що актуалізація окремих мотивів детермінується низкою 
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чинників, що є структурними компонентами певної діяльності: потребнісно – 

мотиваційний (стимулюючий); інформаційно-пізнавальний (орієнтувальний); 

цілеутворюючий (програмувальний); операційно-результативний 

(продуктивний); емоційний (підкріплюючий) [134; 135; 591].  

Навчальна діяльність у системі професійної підготовки – специфічний 

вид людської діяльності, який функціонує за певними механізмами. 

Мотивація до навчання сама по собі не розвивається. Є. Кузьмін відмічає, що 

навчально-пізнавальні мотиви формуються в ході самої навчальної 

діяльності, тому дуже важливим є як ця діяльність організована. Основними 

факторами, що впливають на формуваня стійкої позитивної мотивації до 

навчальної діяльності науковець визначає: зміст навчального матеріалу; 

організацію навчальної діяльності; колективні форми навчальної діяльності; 

оцінку навчальної діяльності; стиль педагогічної діяльності. Зміст навчання 

виявляється, насамперед, в вигляді тієї інформації, яку студенти одержують 

від викладача, з навчальної літератури тощо. Проте сама по собі навчальна 

інформація поза потребами не має для студента ніякого значення, що вказує 

на необхідність відповідності практичнозорієнтованому компетентнісному 

підходу. Навчальний матеріал має базуватися на змістовності, і втой же час, 

містити інформацію, дозволяючу не тільки визначити новизну, але і 

осмислити наявний досвід і знання, виявити нововведення. Важливо вказати 

на те, що досвід інколи буває оманливим, практично непридатним [500; 694]. 

А. Маркова відмічає, що вивчення кожного розділу чи теми навчальної 

програми має складатись із трьох основних етапів: мотиваційного, 

операційно-пізнавального і рефлексивно-оціночного [384; 385]. 

Мотиваційний етап – це співвідношення між «чому» і «з якою метою» 

необхідно знати цей матеріал, яке основне навчальне завдання даної роботи. 

Цей етап складається з трьох дій: 

1. Створення навчально-проблемної ситуації, яка вводить в зміст 

попередньої теми.  
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2. Формулювання основного навчального завдання як результату 

обговорення проблемної ситуації. 

3. Вивчення питань самоконтролю і самооцінки можливостей з 

вивчення даної теми. Після постановки завдання намічається і обговорюється 

план передбаченої роботи, уточнюється, що порібно знати і  вміти для 

вивчення теми, чого не вистачає для того, щоб вирішити поставлене 

завдання. Таким чином створюється установка на необхідність підготовки до 

вивчення запропонованого матеріалу. 

На операційно-пізнавальному етапі студенти-психологи вивчають 

тему, оволодівають навчальними діями і операціями пов’язаними з її змістом. 

Роль даного етапу в створенні і підтриманні мотивації до навчальної 

діяльності буде залежать від того, чи зрозуміла необхідність даної 

інформації, чи усвідомлюється зв’язок між певними навчальними завданнями 

і основним, чи виступають ці завданя як одна цілісна структура, тобто чи 

зрозумілий даний матеріал. 

Рефлексивно-оціночний етап пов’язаний з аналізом здійсненого, 

співставлення досягнутого з поставленим завданням і оцінкою роботи. 

Підведення підсумків необхідно організувати так, щоб студенти відчули 

задоволення від виконаної роботи, від подолання виникаючих труднощів і 

пізнання нового. Це призведе до формування очікування таких же емоційних 

переживань і в майбутньому. Тому цей етап має слугувати своєрідним 

«підкріпленням» навчальної мотивації, що визначить формування її стійкості 

[500; 694]. 

Колективна (групова) форма діяльності в багатьох випадках навчальної 

діяльності виступає сильнішим стимулом мотивації, ніж індивідуальна. 

Мотивуюча роль оцінки результатів навчальної діяльності не викликає 

сумнівів. Однак надто часте оцінювання призводить до того, що одержання 

гарних оцінок стає самоціллю. Це призводить до згасання мотиву власної 

пізнавальної діяльності і до деформації розвитку (саме тому в деяких країнах 
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в початкових класах оцінки не виставляються, а в старших класах 

використовуються лише тематичні форми обліку і оцінки) [694].  

Професійна мотивація, як система мотивів або стимулів, спонукає 

людину до конкретних форм діяльності [498; 622; 623]. На рівні професійно-

мотиваційного критерію готовності до діяльності за фахом професійна 

мотивація співзвучна категорії «професійний інтерес», що позиціонується як 

суттєвий чинник у професійному саморозвитку особистості. У психології і 

педагогіці інтерес визначається як форма прояву пізнавальної потреби, яка 

забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення мети діяльності й тим 

самими сприяє орієнтації, ознайомленню з новими фактами [498; 623]. 

Важливим моментом вияву інтересу як ознаки професійно-мотиваційного 

компоненту професійної підготовки стає стійкість інтересу, тривалість його 

забезпечення та інтенсивність.  

З огляду на вищевикладені характеристики мотивації професійної 

діяльності нами виділені такі показники професійно-мотиваційного критерію:  

‒ сформованість ціннісних орієнтацій; 

‒ сформованість мотиваційного ставлення до професійної діяльності;  

‒ сформованість мотиваційного професійного спрямування. 

У відповідності до поставлених завдань дослідження був використаний 

комплекс методичних засобів, спрямованих на вивчення структурних 

компонентів мотивації. Для того, щоб простежити розвиток цього феномену 

в динаміці, необхідно визначити інструментарій здійснення даного 

дослідження [498; 500; 703]. 

Це, по-перше, система критеріїв, що визначені на основі аналізу 

відомих універсальних параметрів, які можуть бути використані в якості 

індикаторів професійної мотивації та її динаміки, по-друге, комплекс 

спеціально підібраних методик з їх обґрунтуванням. 

Рівень сформованості мотивації – динамічний показник, що 

характеризує її в певний проміжок часу, в певній ситуації. Складність 

полягає в тому, що ми зіштовхуємося з безліччю альтернатив. Які цінності й 
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мотиви необхідно формувати насамперед? Які цілі для розвитку мотивації 

будуть актуальними? Як розвинена мотивація у кожної окремої особистості? 

Викладач повинен мати уявлення про рівні розвитку професійної мотивації 

студента, щоб визначити наявний і допомогти йому перейти на більш 

високий рівень [703]. 

У психолого-педагогічній літературі немає чіткого визначення рівнів 

розвитку професійної мотивації. У працях багатьох учених (Г. Ібрагімов, 

В. Ільїн, А. Маркова, Д. Мак-Клелланд та ін.) ми знаходимо обґрунтування 

рівнів розвитку окремих якостей особистості, окремих мотивів та основних 

ознак мотивації. Нашою метою було – визначити критерії та показники 

встановлення сформованості рівнів структурних компонентів професійної 

мотивації, показати важливість використання цих знань у процесі роботи. 

Під рівнем розвитку зазначеної мотивації ми маніфестували ступінь 

сформованості найважливіших показників, які розкривають сутність, 

своєрідність, структуру, кількісні та якісні зміни, що відбуваються в процесі 

її розвитку [231; 384; 385; 859].  

На наш погляд, логіка виявлення основних показників сформованості 

професійної мотивації є наступною: а) формування мотивації – це перехід від 

нижчих рівнів до вищих; б) поняття «рівень» дійсно відображає діалектичний 

характер процесу розвитку мотивації, що дозволяє зрозуміти предмет в усій 

різноманітності його властивостей, зв’язків та відношень; в) вичленування 

рівнів сформованості мотивації неможливе поза дослідженням діяльності 

суб’єктів, предмета діяльності та її результату.  

Професійна мотивація на кожному конкретному рівні розвитку 

особистості студента-психолога посідає певне місце в структурі загальної 

мотивації і спрямована на засвоєння навичок досягнення в певному обсязі. 

Перехід мотивації на вищий рівень відображає не зниження інтегративних 

якостей попереднього рівня, а перетворення їх на більш досконалі.  

При визначенні рівнів сформованості професійної мотивації ми 

зорієнтовані на використання низки методологічних ідей психологічної теорії 



189 
 

  

та практики. Так, у сучасній науці ієрархічний розподіл рівнів, як правило, 

проводиться за ціннісною, темологічною (вищим вважається рівень, який 

максимально відповідає цілям розвитку індивідуальності) і структурно-

функціональною ознакою (мотивація при переході на інший рівень змінює 

свою структуру та функції). Визначення особливостей формування 

зазначеної мотивації відбувалося за такою змістовою характеристикою, як 

професійна значущість. У цьому розумінні професійна значущість є одним із 

інтегральних показників стану мотиваційної сфери особистості. Як показник 

вона тісно пов’язана з особливостями особистості і, набуваючи стійкості, 

стає її характерною рисою [704]. Закономірності актуалізації професійних 

мотивів згідно з сукцесивною логікою розгортання діяльності (П. Гальперін, 

П. Гончарук, В. Рибалка та ін.) детермінуються низкою чинників, що є 

структурними компонентами певної діяльності: потребнісно – мотиваційний 

(стимулюючий); інформаційно-пізнавальний (орієнтувальний); 

цілеутворюючий (програмувальний); операційно-результативний 

(продуктивний); емоційний (підкріплюючий) [134; 135; 591]. Процес 

розвитку мотивації – це перехід від управління мотивацією під дією 

ззовнішніх факторів до свідомого керування своєю власною мотивацією. 

Набуття студентами здатності до свідомого керування власною мотивацією 

розглядається як вагомий чинник посилення професійної мотивації, який, 

власне, і забезпечує появу якісних змін у їхній мотивації. У цьому контексті 

аналізується теорія самоактуалізації (А. Маслоу) та психологічні умови і 

процедури формування у майбутніх психологів свідомого розвитку 

професійної мотивації [390; 391]. 

Формування професійної мотивації виконує певні функції щодо 

управління поведінкою особистості, тобто має свої функціональні 

компоненти. Кожному з них відповідає свій критеріальний показник, який 

визначає та відображає окреслені вищенаведеним аналізом рівні. 

Професійно-мотиваційному – сформованість ціннісних орієнтацій, 



190 
 

  

сформованість мотиваційного ставлення до професійної діяльності та 

сформованість мотиваційного професійного спрямування [694; 704]. 

Беручи до уваги проведений аналіз, можемо стверджувати, що 

професійна мотивація в контексті професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти становить сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних 

сил, що спонукають людину до діяльності, зазначають межі і форми 

діяльності і додають цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення 

визначених цілей. Вплив мотивації на поведінку людини залежить від безлічі 

факторів, багато в чому індивідуальних і може змінюватися під впливом 

зворотного зв’язку з боку діяльності людини. 

Отже, професійно-мотиваційний компонент професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти маніфестується нами як мотиваційна 

готовність до професіоналізації та найістотніший стимул набуття 

психологічних і педагогічних знань, умінь і навичок. Його сформованість 

передбачає наявність ціннісних орієнтацій; мотиваційного ставлення до 

професійної діяльності; мотиваційного професійного спрямування. 

Когнітивно-компетентнісний компонент 

В контексті проведеного дослідження когнітивно-компетентнісний 

компонент становить сукупність таких характеристик як системність знань; 

усвідомленість знань; стійкість знань (оволодіння матеріалом на рівні 

довготривалої пам'яті з постійним цілеспрямованим, довготривалим їх 

використанням). 

Зробивши контент-аналіз першоджерел з досліджуваної проблеми 

(Т. Давиденко, Л. Зоріна, І. Лернер, І. Ільясов, Д. Ельконін, В. Тализіна та ін), 

можна стверджувати, що під знанням розуміється результат духовної і 

практичної діяльності людей, вираженої в системі фактів, уявлень, понять, 

правил, законів, теорій. А під якістю знань ми розуміємо цілісну сукупність 

відносно стійких знань, що характеризують результат навчально-пізнавальної 

діяльності, які поділяються на три основні групи якостей: системність знань, 

як інтегративну якість, що є результатом взаємодії, усвідомленості, повноти, 
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систематичності, глибини, конкретності й узагальненості; усвідомлена 

дієвість знань, що характеризується їх мобільністю, що виявляється в умінні 

застосовувати знання при вирішенні навчальних і практичних завдань, а 

також завдань життєвого характеру, яка характеризується їх усвідомленої 

повнотою, умінням застосовувати в нових умовах; стійкість знань, тобто 

збереження їх у пам'яті, що залежить від дієвості і їх усвідомленості.  

Взаємодоповнюваність та зв’язок усвідомленості, стійкості і 

системності забезпечує комплексність знань протягом професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. Наявність таких знань у 

студентів-психологів дозволяє їм мати уяву про майбутню діяльності, 

зкеровувати власну навчально-професійну ситуацію, її планування, з 

орієнтацією на вищі за рівнем єтапи, цілі та засоби. Тож, вимогами до якості 

знань можна виокремити наступні: співвіднесення рівнів сформованості 

системи знань з виконавчими діями; оцінку реального перебігу цих дій та їх 

результатів із заданими; внесення корективів відповідно досвіду у разі 

розбіжностей. 

Виходячи з вищевикладеного, доцільно стверджувати, що когнітивно-

компетентнісний критерій включає в якості показників: 

‒ системність знань; 

‒ усвідомленість знань; 

‒ стійкість знань (оволодіння матеріалом на рівні довготривалої 

пам'яті з постійним цілеспрямованим, довготривалим їх використанням) 

Даний критерій представлений системою знань, необхідних для  

визначення рівнів сформованості професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. Тобто, він відображає засвоєння найважливіших 

психологічних знань, іх̈ глибини, прагнення узагальнювати і аналізувати 

матеріал, давати оцінку фактам і явищам психологічноі ̈ сфери в житті 

суспільства. Але цей процес має відбуватися системно, а не хаотично. 

Показник системності втiлює в собі певну низку вимог до побудови змiсту 

навчання, до організації процесу навчання, до учасникiв навчального 
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процесу. В основi цих вимог лежить поняття системи, зокрема, її 

функцiональної будови. Розглянемо суть вимог до організації змісту 

навчання. Одна з них полягає в тому, що змiст навчального матерiалу має 

бути організований у систему. Однак відомо, що кожна система 

характеризується рівнем ієрархії. Отже, зміст матерiалу повинен мати 

ієрархічну будову, представляючи відповідні системи знань. Очевидно, 

необхідно обрати такий базовий рiвень ієрархії, який би дозволяв легко 

переходити від системи знань цього рівня до систем знань як вищого, так і 

нижчого рівнів ієрархії. 

На практиці зустрічається така органiзація змісту, коли «працює» лише 

один або два рівні: один – високий, другий – низький. Це утруднює перехiд 

від одного рівня до іншого, а потім, – внаслідок цих труднощів, фактично 

розмивається кожен з них i система знань як така втрачається взагалi [380; 

694]. 

Як показує аналіз цього питання, є необхiдність видiляти три рівні 

іiрархії побудови системи змісту навчання: рівень навчального предмета, це 

найвищий рівень, рівень явища, – це середній рівень, і, нарешті, третій рівень 

ієрархії –рівень поняття, закону, теорії [380; 694]. 

Отже, процес навчання та засвоєння знань при професійній підготовці 

психологів в галузі спеціальної освіти має становити систему, відповідно до 

вимог дидактичного принципу системності. Всі функціональні компоненти 

системи знань між собою пов´язані і схема цього зв´язку має бути незмінною: 

спочатку встановлюється рівень iєрархії системи, потім її функція, 

обирається системоутворюючий чинник, далі – визначаються елементи даної 

системи, на основі аналізу зв´язків між цими елементами розробляється і 

сама структура системи знань і, нарешті, встановлюється i осмислюється 

системна властивість системи та оцінюється її вплив на елементи і структуру 

системи. У такому порядку i має відбуватися розгортання процесу 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, тобто 

наповнення конкретним змістом кожного із функціонально-морфологічних 
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компонентів її системи. Щодо вимог до учасників навчального процесу, то 

вони обмежуються тим, що і студенти, i викладачі мають знати 

функціональну системну структуру i мати психологічну готовність до її 

використання. Нарешті, показник системності передбачає, щоб усіма 

можливими засобами розвивалася системність мислення, а це означає, що 

рiзноманітні види навчальних дiй здійснювалось пiд кутом зору системної 

«призми» [380].   

Керуючись окресленим, передбачаємо, що когнітивно-компетентнісний 

критерій визначає рівень знань студентів-психологів про сутність, функції, 

передумови успішноі ̈ взаємодіі,̈ розуміння значущості високого рівня 

професійноі ̈компетентності для успішноі ̈маиб̆утньоі ̈професiин̆оі ̈діяльності, 

вміння визначати складові компоненти у процесі професіин̆оі ̈ підготовки. 

Акцентом даного критерiю має бути рівень знань студентів про сутність та 

закономірності, принципи, функції сформованостi професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти. Досліджуваний критерій 

окреслюється як базовий відносно до всієї професійної підготовки психологів 

в галузі спеціальної освіти, характеризує рівень інтегративних знань 

студентів з медичної, психологiчної та педагогічної галузей, які є цілісним 

відображенням у свідомостi майбутнього психолога єдності складових 

професійної діяльності. Як зазначає Н. Пахомова, даний компонент виконує 

гносеологічну, світоглядну функції; його дія спрямована на забезпечення 

інформації про відношення між суб’єктом і об’єктом інтегративного пізнання 

оточуючого світу, закономірності її розвитку та на реалізацію умінь 

оперувати цією інформацією у різних сферах професійної діяльності [500; 

694]. Визначений компонент проявляється у епістемологічній компетентності 

студентів і слугує критерієм їхньої гносеологічної обiзнаності, здатності до 

інтегративного мислення, пошуку шляхів вирішення комплексних 

корекційно-психологічних проблем, доведення теоретичних висновків, 

формулювання інтертеоретичних положень про психологічне i педагогічне 

осмислення сутності i складності будь-якого порушення, його глибини, 
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володіння діагностичними методиками, умінням спроектувати корекційно-

реабілітаційні заходи, здатність прогнозувати адаптаційні можливості 

дитини, набувати медичної, психологічної і педагогічної компетентності для 

подальшої професійної практичної діяльності, яка реалізується в 

різноманітних видах (діагностична, корекцiйна, реабілiтаційна, 

прогностична, профілактична, організаційно-управлінська, комунікативна, 

інформаційна тощо), інтегруючись із діяльністю представників інших 

професій [497; 694].  

М. Комогорова даючи характеристику процесу засвоєння знань 

стверджує, що стійкість знань тiсно пов’язана з характеристикою самого 

процесу засвоєння знань. П. Гальперiн, А. Маркова, Н. Тализіна 

досліджували особливості етапів процесу засвоєння. Узагальнюючи 

положення, викладенi у наукових працях згаданих науковців виділяємо 

наступні етапи процесу засвоєння знань: 1) ознайомлення з прийомом; 2) 

засвоєння змісту прийому через виконання вправ; 3) перенесення прийому на 

вирішення нових завдань; 4) контрольне перенесення прийому [134; 135; 384; 

385; 714]. Аналогiчну структуру процесу засвоєння запропонував i 

С. Рубінштейн. Вчений виділяє такi етапи процесу засвоєння: початкове 

ознайомлення з матеріалом або його сприймання в широкому розумінні; 

осмислення; спеціальна робота, пов’язана iз закріпленням матеріалу; 

опанування матеріалу; можливість оперувати ним у рiзноманітних умовах 

[600].  

Тож, узагальнюючи вищенаведені психолого-дидактичні положення 

стосовно структуризації особистiсного процесу стійкого засвоєння знань ми 

виокремили три взаємопов’язані етапи. На першому етапі визначається та 

відбувається первинне сприймання, осмислення i запам’ятовування 

навчального матеріалу, тобто засвоєння теоретичних знань. На другому етапі 

студент-психолог набуває навички і вміння практичного застосування знань 

засобом проведення спеціальних тренувальних вправ. На третьому етапi 

уможливлюється здійснення повторення, поглиблення і закріплення знань та 
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удосконалення практичних умінь i навичок, що, власне, й забезпечує міцність 

знань.  

Таким чином, процес стійкого засвоєння знань передбачає повний цикл 

навчально-пiзнавальних дій, а саме: сприймання нового матерiалу, його 

первинне i подальше осмислення, запам’ятовування, коригування в ході 

застосування теорiї на практиці, динамічне повторення з метою поглиблення 

i засвоєння знань, умінь, навичок.  

Операційно-діяльнісний компонент 

Операційно-діяльнісний компонент як складова професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти консолідує: готовність до професійної 

діяльності: а) сформованість діагностичних умінь; б) сформованість змістово-

процесуальних умінь; в) сформованість прогностичних умінь; здатність 

використовувати набуті вміння та навички при вирішенні професійних завдань. 

Таке поняття, як «готовнiсть до виконання професійної діяльності», 

вживається в рiзних значеннях у сучасній психолого-педагогічній літературі. 

Отже, готовність дефінюється як наявність здiбностей (Б. Ананьєв, 

С. Рубінштейн), якість особистості (К. Платонов), психологічний стан, суттєва 

ознака установки (Д. Унадзе), психологічна умова успішності виконання 

діяльності (І. Ладанов), цілісне явище, скріплене переконаннями, морально-

вольовими якостями особистості, способами поведінки, знаннями про професію та 

практичними вміннями та навичками (Р. Романенко; В. Сєріков) [22; 536; 600; 

647]. Вважаємо, що підготовка є процесом, результатом якого є готовність.  

На думку С. Максименка, готовнiсть є цілеспрямованим вираженням 

особистості, що містить її переконання, погляди, мотиви, почуття, вольові та 

інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки [374]. Т. Бережинська 

розглядає готовність як стійке цілісне інтегративне утворення особистості, що 

забезпечує її залучення до підготовки та реалізації кожного етапу професійної 

діяльності [208]. У дослідженні ми будемо використовувати поняття «готовність» 

саме у даному тлумаченні. А. Линенко визначає готовність як інтегровану якість 

особистості, що характеризує її когнітивний та емоційно-вольовий стан у момент 
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включення в діяльність певної спрямованості [355; 647]. О. Лугова, розглядаючи 

готовність як інтегративне соціально-психологічне й особистісне утворення, 

характеризує її як особливий психічний стан та як професійно значущу якість 

особистості [207; 647]. Погоджуємось з думкою Н. Антонової, що готовність до 

професійної діяльності є цілісним психічним утворенням, що становить 

інтеріорізований у свідомості процес професійної діяльності і виявляється на 

особистісному рівні, на психофізіологічному рівні, що актуалізується у певних 

умовах та на ціннісно-смисловому рівні у вигляді установки [31; 647]. Вчена 

визначає психологічною основою готовності до професійної діяльності 

професійну зрілість, яку розглядає як специфічне особистісне новоутворення, що 

відображує рівень професійного розвитку людини і виявляється у прагненні і 

здатності до самовизначення і самореалізації засобами суспільно-корисної 

діяльності у певній професійній сфері [31; 647]. 

Подальший аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що 

розуміння поняття «готовність» залежить від взаємодоповнюючих теоретичних 

підходів.  

Н. Левітов; Л. Нерсесян, представники одного виокремленого підходу,  

розглядають готовність на функціональному рівні та визначають її як особливий 

психічний стан, цілісний прояв особистості, що займає проміжне положення між 

психологічними процесами та якостями особистості. Н. Левітов зазначає, що 

психологічний стан створює той загальний функціональний рівень, на фоні якого 

протікають процеси. Такий підхід простежується і у дослідженнях Л. Єгупова та 

А. Філатова, які розглядають установку як готовність психофізичних сил 

особистості до виконання певних дій [208; 364; 647; 694]. 

Інший підхід трактує готовність як складне багаторівневе утворення, 

динамічну систему з пізнавальними, вольовими, мотиваційними та емоційними 

характеристиками (В. Крутецький; Є. Козлов; М. Д’яченко, Л. Кандибович та ін.). 

Дослідники характеризують готовність і як стан, і як інтегративну якість 

особистості, що є пристосуванням можливостей особистості для успішних дій у 

певний момент [187; 208; 647]. Аналогічної точки зору дотримується Л. Разборова. 
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За її трактуванням, готовнiсть – це складне особистісне утворення, стан, який є 

обумовлений психологічними особливостями особистості, що забезпечує 

ефективність професійної діяльності [497; 647; 694].  

Отже, незважаючи на широку представленість у науковій літературі 

проблеми готовності та різні підходи до визначення даного поняття, науковці 

розглядають його як складне інтегративне утворення, що забезпечує доцільність і 

можливість організації діяльності та містить низку компонентiв, адекватних 

вимогам і змісту діяльності [764]. 

У розкритті змісту i структури феномену «готовнiсть» домінують два 

підходи, які сучасними науковцями розглядаються переважно у діалектичній 

єдності. Перший – функцiональний, з позиції якого готовність розглядається як 

категорія діяльності у зв’язку з психiчними функціями та визначається як 

особливий психічний стан особистості, що дозволяє мобілізувати необхідні 

ресурси організму для забезпечення ефективного виконання певної дiяльності 

(О. Карпенко, М. Лєвітов, А. Пуні  та ін.). Так, М. Лєвітов визначає готовнiсть як 

передстартову активізацію психічних функцій; А. Пуні – як своєрідний психiчний 

стан особистості, що характеризується впевненістю в своїх силах, оптимальним 

рівнем збудження, стійкістю, усвiдомленою мотивацією, прагненням досягти 

поставленої мети; О. Карпенко – як умову успiшного виконання діяльності, 

вибіркову прогнозуючу активність, що налаштовує органiзм, особистість у цілому 

на майбутню діяльність [118; 208; 694]. 

В. Семіченко характеризує готовність до професійної діяльності як 

психічний стан, і виокремлює в її структурі: операційну готовність – термінову 

передстартову активізацію людини, її включення в діяльність з необхідним рівнем 

активності; функціональну готовність – усвідомлення людиною своїх цілей, 

оцінку наявних умов, визначення найбільш імовірних способів діяльності; 

особистісну готовність як пролонговану високу активність людини при задіянні в 

трудовий процес, прогнозування необхідності і розподілу в часі мотиваційних, 

вольових, інтелектуальних зусиль, оцінку ймовірності досягнення життєвих 

успіхів через діяльність [623].  
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Завдяки другому, особистісному, підходу – готовність розглядається як 

результат підготовки особистості до певної діяльності, як інтегративне динамічне 

утворення особистості, яке об’єднує в собі мотиваційну, когнітивну, операційну та 

емоційно-вольову складові, що є адекватними до тих вимог змісту та умов 

діяльності, які у своїй сукупності дозволяють успішно здійснювати цю діяльність 

(К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, Л. Кандибович та ін.). Так, М. Дьяченко та 

Л. Кандибович, досліджуючи психологічні аспекти готовності до професійної 

діяльності, визначають поняття «готовність» як професійно важливу якість і стійку 

особистісну характеристику, що містить не лише установки на певні форми 

реагування, а й передбачає усвідомлення завдань, моделі ймовірної поведінки, 

визначення оптимальних способів діяльності, оцінку своїх можливостей у 

співвідношенні до вимог та необхідності досягнення певного результату [184; 185; 

187]. 

Аналізуючи поняття «готовність» і «підготовленість» як результат фахової 

підготовки, О. Полозенко проводить їх диференціацію [208]. Науковець розглядає 

поняття «підготовленість» як наявність у фахівця особистісних якостей, 

теоретичних знань, практичних навичок і вмінь, які дозволяють ефективно 

вирішувати професійні завдання і виконувати функціональні обов’язки; а поняття 

«готовність» – як стан мобілізації всіх психофізіологічних ресурсів людини, які 

забезпечують ефективне виконання певної діяльності [208; 694].  

Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури дозволив з’ясувати, що в 

загальній теорії діяльності поняття «підготовленість» розглядається науковцями 

переважно як наявність знань, умінь та навичок, необхідних для успішної 

реалізації певної діяльності; у контексті професійної діяльності – як наявність у 

фахівця особистісних якостей, теоретичних знань, практичних навичок і вмінь, які 

дозволяють ефективно вирішувати професійні завдання і виконувати 

функціональні обов’язки. Натомість поняття «готовність» є амбівалентним 

(неоднозначним, двоїстим) і відповідно більш дискусійним. Інтегруючи 

педагогічні і психологічні аспекти понять «підготовка» і «готовність до 

професійної діяльності», О. Лугова відзначає, що підготовка до професії є 
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формуванням готовності до неї, а система установок на працю, стійка орієнтація 

на виконання трудових завдань, загальна готовність до праці є психічним 

результатом професійної підготовки [367; 694].  

Отже, поняття «підготовка», «готовність» і «підготовленість» є 

взаємопов’язаними, взаємозалежними, взаємообумовленими і, на перший погляд, 

тотожними (синонімічними). Водночас лаконічний аналіз сутності цих понять 

дозволяє здійснити їх диференціацію, визначаючи поняття «підготовка» як процес 

і результат навчання (формування готовності), поняття «готовність» як психічний 

стан та якісні особистісні характеристики, що визначають цей стан і передбачають 

певну підготовленість, а поняття «підготовленість» як наявність знань, умінь і 

навичок та ін. При цьому, на нашу думку, поняття «готовність», на відміну від 

поняття «підготовленість», є більш широким, оскільки містить психологічні 

детермінанти, а саме: індивідуально-психологічні властивості особистості, що 

визначають спрямованість та ефективність діяльності. 

Вивчаючи проблему формування готовності особистості студентів-

психологів до професійної діяльності, науковці включають в її структуру такі 

компоненти, як мотив вибору професії, професійна спрямованість, професійно-

значущі якості особистості, широкий об’єм знань, умінь і навичок; емоційні та 

вольові властивості студента, його стани, тощо. Процес підготовки майбутніх 

психологів здійснюється шляхом одночасного формування всіх структурних 

компонентів їх особистісної та професійної готовності. Розвиток даних 

компонентів реалізується в умовах спеціально організованого навчання, що 

спрямоване на оволодіння теоретичними знаннями, практичними вміннями, на 

формування позитивного ставлення до відповідного аспекту діяльності психолога 

в галузі спеціальної освіти [208; 764; 765].  

Дослiдники виділяють загальну (довготривалу) та ситуативну 

(короткочасну) готовність [208; 367; 764].  

Довготривала готовнiсть – це стійка система професійно важливих якостей 

особистості, її досвід, знання, навички, необхiдні для успішної дiяльності в 

багатьох професійних ситуаціях. Вона визначає потенційну можливість виконання 
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завдання з найкращими показниками. Однак це залежить від готовності у певний 

момент, тобто від стану до початку виконання задачi – настрою, який відображає 

особливості та вимоги ситуації. Короткочасна ж готовність маніфестується як 

актуалізація довготривалої готовності, що підвищує її дієвість. Дані форми 

готовностi перебувають у єдності та взаємозв’язку. Виникнення короткочасної 

готовності залежить від довготривалої, в свою чергу, перша визначає ситуативну 

продуктивність мислення, пам’яті, навичок, знань, дiяльності загалом [208; 392; 

764]. 

М. Левітов, визначаючи короткочасну готовнiсть як «передстартовий стан», 

виокремлює в ній три види: звичайну готовнiсть (перед звичною для людини 

роботою); пiдвищену (перед роботою, у якій присутня новизна, творчий характер); 

знижену (при сильній емотивності особистості, що проявляється у порушеннях 

уваги, незiбраності, помилкових діях) [647]. О. Затворнюк у структурі готовності 

майбутнього психолога до професійного самовдосконалення виділяє 

процесуально-діяльнісний компонент, який включає наявність у студента 

комплексу умінь, необхідних для професійної діяльності, які надалі він зможе 

вдосконалювати, а також знання методів і технологій саморозвитку [208]. 

Науковці-психологи (Б. Ананьєв, Є. Клімов, А. Маслоу) констатують що 

готовність до професійного самовдосконалення передбачається уміннями творити 

життєві цінності і досягати конкретних практичних результатів; уміння розрізняти 

цілі-результати і проміжні цілі-засоби; усвідомлювати й співвідносити свої 

бажання, можливості з соціальними вимогами; самостійно формувати, розвивати, 

творчо перетворювати необхідні професійні й поліпрофесійні якості; працювати зі 

значними обсягами науково-професійної інформації [22; 259; 390; 392]. Даний 

компонент є провідним і функціонально забезпечуючим чинником, що обумовлює 

високу результативність та творчий характер дій. Досліджуваний компонент 

пов’язаний i з вибором системи організаційних форм і методів навчальної 

діяльності студентів (лекції, семінари, практикуми, творчі роботи, науково-

дослідна робота, елективні заняття тощо). Він також включає управління якістю 

освітнього процесу на кожному з етапiв [187; 208; 392]. 
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Консолідуючи огляд сучасної наукової думки з позицій досліджуваного 

питання, майбутній фахівець-психолог – це особистість, яка цілеспрямовано 

здобуває кваліфікацію відповідно до певного освітньо-кваліфікаційного рівня в 

процесі навчання, спрямованого на підготовку до подальшої професійної 

діяльності. Основним концептом, що визначає специфіку такого компетентнісного 

підходу, є ключові компетенції. Узагальнюючи різні трактування цієї категорії, 

Ю. Петров надає таке визначення: ключові компетенції є колом різних питань, 

знань, практичних відомостей і способів діяльності, що стосуються актуальних, 

перспективних і значущих сфер життєдіяльності людини в суспільстві, оволодіння 

якими забезпечить, з одного боку, її успішне особистісне і соціальне 

функціонування, а з іншого – задоволення громадських потреб у людських 

ресурсах певної якості [521]. Їх формуванню сприяє інноваційна діяльність, яку 

С. Дворецький розуміє як діяльність, спрямовану на практичне засвоєння 

результатів наукових досліджень і розробок; науково-інноваційну діяльність – як 

інноваційну діяльність [367]. Г. Кузічкіна наголошує на необхідності і достатності 

профілізації освітньої підготовки, яка пов’язана з варіативністю, що забезпечує 

максимально можливий ступінь індивідуалізації освіти. Вчена зазначає, що в 

професійній підготовці домінує не стільки традиційна функція передачі, трансляції 

певного обсягу знань, – зростає значення функціонування педагога як керівника і 

консультанта студента в процесі оволодіння ним компетенціями, організації 

ефективних форм і методів роботи з навчальною інформацією [323]. 

На думку С. Шмельової, важливими компонентами структури готовності 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця-психолога (в аспекті інноваційної 

діяльності), підготовленого до роботи в сучасних ринкових умовах є: 1) 

організаційно-діяльнісний; 2) креативний; 3) когнітивний; 4) гностичний, який 

спирається на глибокі, точні, різнобічні знання в обраній сфері, широку 

економічну, юридичну, лінгвістичну (знання рідної та іноземних мов), 

філософську і психологічну підготовку, а також на прагнення до систематичного 

саморозвитку та самовдосконалення. 5) дієво-практичний; 6) психофізіологічний 

[804].  
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О. Ковальчук, в свою чергу, виокремлює дещо інші компоненти в структурі 

готовності психологів до інноваційної діяльності, а саме: 1) мотиваційно-

ціннісний; 2) когнітивно-діяльнісний; 3) аналітико-рефлексивний [268].  

У структурі готовності майбутнього психолога до професійного 

самовдосконалення показниками процесуально-діяльнісного компоненту 

О. Затворнюк виділяє: професійні вміння, набуті студентами-психологами 

(прогностичні, конструктивні, організаторські, комунікативні); володіння 

сучасними психологічними технологіями; використання прийомів 

самоменеджменту [208]. 

Аналіз наукових досліджень дозволяє зазначити, що підходи до поняття 

«готовність» різноманітні і кожна наука надає цьому поняттю деякі індивідуальні 

характеристики, хоча з упевненістю можна сказати, що і педагоги, і психологи, і 

соціологи дають споріднені дефініції. Ядро цього поняття включає як 

психологічну готовність, що є базисом діяльності, так і практичну (професійну) 

готовність для застосування комплексу знань і умінь. Таким чином, на основі 

змістового аналізу понять «готовність», «професійна готовність» обґрунтовано їх 

комплексний, багатоаспектний і системний характер. 

Отже, теоретичний аналіз проблеми дозволяє стверджувати, що готовність 

майбутніх психологів до професійної діяльності в галузі спеціальної освіти – це 

цiлеспрямований вияв потенцiалу особистості студентів-психологів, що включає 

їх переконання, погляди, мотиви, почуття, вольовi та iнтелектуальні якості, знання, 

навички, вміння. Готовнiсть досягається в ході професійної підготовки, є 

результатом всебічного особистісного розвитку майбутніх психологів з 

урахуванням вимог професiйної психолого-педагогічної діяльності.  

Щодо особистiсної готовності студентів до професійної діяльності, то саме 

вона має складну динамічну структуру і є сукупністю інтелектуальних, 

рефлексивних і психофізiологічних компонентів у їх співвідношенні з проблемами 

суспільства [763; 764; 765].  
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Готовність до професійної діяльності характеризує рівень вмінь 

майбутніх психологів в галузі спеціальної освіти використовувати способи 

вирішення діагностичних, змістово-процесуальних, прогностичних завдань. 

Ми вбачаємо, що діагностичні вміння є базовими для майбутньої 

психодіагностичної роботи, яка становить один з найскладніших видів 

діяльності психолога, який потребує спеціальної підготовки та 

сформованості його діагностичних, звичайно, в комплексі з прогностичними 

і організаційними вміннями. Найчастіше психодiагностика виступає одним з 

етапів у роботі психолога в галузі спеціальної освіти, який організовує свою 

діяльність на підставі практичного замовлення [500; 694].  

Діагностичні вмiння виявляються в тому, що в процесі їх формування 

об'єднуються, інтегрують і систематизуються знання з рiзних галузей – 

психології, педагогіки, фізіології, теорії діагностики тощо. На етапі 

функцiонування діагностичних умінь ці теоретичні знання перетворюються в 

інструмент практичної діяльності. С. Мартиненко, до діагностичних умінь 

відносить вміння аналізувати, класифікувати, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, розпізнаючи серед них випадкові та помилкові; 

моделювати та перетворювати моделі взаємодії, визначати мету i розробляти 

конкретні завдання діагностичного вивчення, підбирати діагностичний 

інструментарій, накопичувати i обробляти діагностичну інформацію, 

здійснювати самодіагностику тощо [694]. Г. Гац діагностичні знання 

тлумачить як систему засвоєних понять iз галузі теорії та практики 

діагностики, а вміння – спосіб виконання дій, які забезпечують сукупність 

набутих знань та навичок у галузі дiагностичної діяльності. Як зазначає 

М. Єрофеєва, процес формування діагностичних умінь має охоплювати три 

аспекти, а саме: формування знань теорії діагностики; засвоєння знань 

технології проведення діагностичного дослідження; вироблення практичних 

дій [456; 694]. 

Характеристика сформованості змістово-процесуальних складових 

професійної підготовки за операційно-діяльнісним компонентом стає 
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логічним продовженням та доповненням загальної картини сформованості 

необхідних знань, умінь і навичок корекційної діяльності, вирішальним 

орієнтиром для психологів в галузі спеціальної освіти, що здійснюють таку 

професійну підготовку, оскільки саме практично-дяльнісна активність 

студента (психолога) дає найбільш повні та об'єктивні дані про стан 

готовності до застосування професійних знань у фаховій діяльності. 

Здатність належно виконувати певні дії, що заснована на доцільному 

використанні фахівцем набутих знань і навичок (зміст), визначається у 

педагогічній науці однією з провідних категорій дидактики – умінням 

(процес). Звідси, рівень виконання корекційно-педагогічної діяльності завжди 

пов'язаний із наявністю корекційно-педагогічних дій-умінь. Педагогічні дії є 

складовою операційної сфери всієї педагогічної діяльності. При цьому вони 

охоплюють різновиди двох основних груп дій: власне розумових та 

психомоторних [620]. Сформованість цих дій впливає на рівень оволодіння 

корекційно-педагогічною технікою. За даними досліджень В. Семиченко, 

процес реалізації психологічної діяльності становить систему як наслідок 

інтегрування окремих психолого-педагогічних дій. Діяльність, відповідаючи 

високому рівню інтеграції, на думку дослідниці, здійснюється як єдине ціле: 

кожна дія є доцільним актом активності, а характер реалізації структурних 

елементів органічно вписується до системи діяльності загалом [622].  

Неодноразово В. Бондар, І. Дмитрієва, С. Миронова, Л. Руденко, 

В. Синьов, Є. Синьова, Л. Фомічова, О. Хохліна та ін. зазначають, що 

вирішення актуальних для професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти проблем передбачає досконале володіння майбутніми 

фахівцями основами теоретичних мультидисциплінарних знань та новітніх 

психолого-педагогічних технологій, практичними уміннями проведення 

діагностико-прогностичного вивчення особистості з аналізом структури 

дефекту, ідентифікацією соматичних і психічних станів та сталих 

характерологічних рис, активізації та гальмування психічних проявів тощо 

[77; 407; 603; 637]. 
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Вивчення теоретичних засад процесу формування змістово-процесуальних 

вмінь дозволяє зазначити, що їх номінація полягає у здатності: здійснювати 

пошук «інноваційної» інформації, фіксувати та обробляти її, формулювати і 

описувати проблему; генерувати та відбирати нові ідеї для досягнення 

актуальних цілей та вирішення психологічних та педагогічних завдань; 

переносити відомі інтегративні психолого-педагогічні знання, варіанти 

рішення, прийоми корекційної роботи в умови нової професійної ситуації; 

уміння знаходити для кожної конкретної ситуації нове рішення за допомогою 

інтеграції відомих ідей, знань, навичок; уміння створювати нові елементи 

медико-біологічних і психолого-педагогічних знань, конструювати нові прийоми 

для вирішення корекційно-педагогічних ситуацій [500]. Параметри цього 

критерію визначаємо, спираючись на класифікацію провідних педагогічних 

умінь О. Щербакова: фіксувати та обробляти інформацію, формулювати і 

описувати проблему; генерувати та відбирати нові ідеї для досягнення 

актуальних цілей та вирішення психологічних та педагогічних завдань 

(проектувальний компонент), оволодінні знаннями методологічних і 

теоретичних основ, методик з навчання різних предметів, концептуальних 

основ структури і змісту засобів навчання (підручників, навчальних 

посібників тощо), уміння застосувати знання та виконувати основні 

професійно-методичні функції, застосовувати набуті інтегративні знання в 

умовах корекційної роботи; до розуміння клінічної складності порушення, 

психолого-педагогічних особливостей та перспектив індивідуального 

розвитку; до вибору науково обґрунтованих підходів до складання 

відповідних корекційних програм (конструктивний компонент); 

продуктивно застосовувати психологічні та педагогічні нововведення. 

Виділяють наступні організаторські уміння психолога: мобілізаційні, 

інформаційні, розвивальні і орієнтацій ні (організаційніий компонент) [810]. 

Характеристика сформованості прогностичних умінь професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти у контексті операційно-

діяльнісного компоненту є логічним продовженням аналізу. Л. Регуш за 
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основу системи прогностичних умінь взяла розумові операції прогнозування: 

уміння передбачати наслідки обраних рішень; уміння моделювати майбутнє; 

уміння формулювати гіпотези; уміння планувати і оцінювати 

перспективність планів [587]. Водночас, формування будь-яких професійних 

умінь є процесом цілеспрямованим, організованим і керованим, але, на 

відміну від інших, прогностичні уміння є більшою мірою інтегрованими, 

опосередкованими і різноплановими знаннями, оскільки реалізуються на 

основі наявного досвіду і професійних знань в різні проміжки часу. На нашу 

думку, процес формування прогностичних умінь доцільно розглядати як 

спеціально організовану навчально-пізнавальну діяльність студентів, 

спрямовану на виконання професійно орієнтованих завдань та розв’язування 

проблемно-пошукових ситуацій, які передбачають розвиток умінь студентів 

здійснювати як елементарні прогностичні операції і дії, так і реалізовувати 

цілісні методики психологічного прогнозування. Адже формування 

прогностичних умінь майбутніх психологів в галузі спеціальної освіти 

залежить від чіткості структури самих прогностичних умінь, тобто 

відповідних знань, умінь і навичок, необхідних для подальшої професійної 

прогностичної діяльності. Тому доцільно виокремити відповідні знання, 

уміння і навички, які входять до складу прогностичних умінь. Серед них 

особливої ваги набувають такі, як інтелектуальні, проективні, аналітичні 

уміння та моделювання. Ефективність формування прогностичних умінь 

майбутніх психологів в галузі спеціальної освіти значною мірою залежить від 

реалізації комплексу психолого-педагогічних умов, а саме: 1) позитивної 

мотивації викладачів і студентів; 2) урахування психологічних особливостей 

розвитку особистості; 3) використання інноваційних методів навчання; 4) 

фундаменталізації професійної підготовки майбутніх психологів на базі 

вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу; 5) організації 

самостійної пізнавальної діяльності студентів у процесі керованої науково-

дослідницької роботи [30].  
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Доцільно розглядати діагностичні вміння та їх сформованість з позицій 

декількох наукових підходів, що є розкритими у попередніх параграфах. 

Здійснюючи дослідження, ми спиралися на основні положення 

компетентнісного, особистісно-орієнтованого та контекстного підходів.  

Компетентнiсний підхiд у системi формування прогностичних умiнь 

майбутнiх психологiв в галузі спеціальної освіти вимагає зміщення акцентів 

із засвоєння визначених державними стандартами знань, умінь і навичок на 

формування здатності практично діяти («знання в дiю»), приймати ефективні 

рішення; застосовувати технології прогнозування; активну професійну 

позицію в усіх сферах діяльності. Прогностична компетентнiсть майбутнього 

психолога в галузі спеціальної освіти розглядається нами як інтегрована 

якість особистості, що визначає складне індивідуально-психологічне, 

поліфункціональне утворення професійних теоретичних знань, ціннісних 

установок, особистісних якостей і практичних умінь у сфері психологічного 

прогнозування, а також мотиваційно-ціннісного ставлення до прогностичної 

діяльності, прагнення до планування власного професійного самовизначення 

та особистісного розвитку, що в перспективі призведе до професійного 

самоздійснення (в ідеалі). Сформована у майбутнього психолога 

компетентність у здійсненні прогностичної діяльності обумовлює рівень його 

професійної підготовки, оскільки такого фахівця вирізняє здатність з-поміж 

розмаїття рішень обирати найбільш оптимальні технології професійної 

діяльності; ця компетентність передбачає постійне оновлення знань, 

оволодіння новою інформацією, формування умінь відповідно до змін у 

суспільстві для успішного вирішення професійних завдань. Отже, у контексті 

компетентнісного підходу результат формування прогностичних умінь ми 

розглядаємо як сформованість у студентів прогностичної компетентності у 

процесі їх навчання [118; 208; 442; 647].  

За особистісно-орієнтованого пiдходу впливам зовнішнього характеру 

надається особистісний сенс. Формування прогностичних умiнь стає 

керованим завдяки механізму вибірковості, що забезпечується гармонійним 
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балансом між зовнішнiми впливами i внутрішніми процесами – 

персоналізацією, самоідентифікацією, самореалізацією та самоздійсненням. 

В умовах вищої школи передбачається проектування навчально-виховного 

процесу таким чином, щоб під час формування прогностичних умiнь 

студентів одночасно впливати на їх свiдомість, розвивати їх почуття i 

виробляти навички i звички професійно спрямованої поведінки, сприяти 

формуванню особистих переконань (мотивiв), якими майбутні фахівці будуть 

керуватися у професійнiй діяльностi.  

Контекстний підхiд – це підхiд, що передбачає моделювання та 

організацiю навчального процесу за допомогою комплексу дидактичних 

форм, методів i засобів предметного та соціального змісту майбутньої 

професійної діяльності студентів. Формування прогностичних умiнь фахівця 

за умов контекстного підходу у навчанні здійснюється в ході послідовного 

залучення студентів до трьох базових та низки проміжних форм діяльності. 

Базовими є навчальна, квазіпрофесійна i навчально-професійна діяльності, 

перехiдними – форми діяльності, що відповідають конкретним завданням 

навчання на відповідних етапах підготовки майбутніх фахівців. Отже, 

контекстний підхід сприяє досягненню низки важливих з погляду розвитку 

професійної спрямованості майбутніх психологів цілей: підвищенню їхньої 

пізнавальної активності; формуванню пізнавальної та професійної мотивацiї; 

формуванню ціннiсного ставлення до професії психолога; забезпеченню 

поступового переходу студентів від навчальної до професiйної діяльності 

[118; 442].  

Тільки комплексне поєднання вищепроаналізованих концептуальних 

підходів створює передумови для глибинного розуміння і осягнення суті 

досліджуваного феномену сформованості прогностичних умінь  психологів в 

галузі спеціальної освіти. 

Проведене дослідження операційно-діяльнісного компоненту дозволяє 

зазначити, що його номінація полягає у готовності до професійної діяльності та 

характеризує рівень сформованості вмінь майбутніх психологів 
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використовувати способи вирішення діагностичних, змістово-процесуальних, 

прогностичних завдань. Систематизуємо вищерозглянуте: 

– сформованість діагностичних вмінь полягає у здатності: визначати 

інноваційні проблеми у навчально-виховному процесі та виявляти чинники, 

що спричинили їх виникнення; діагностувати рівень розвитку особистості, 

навчально-пізнавальних потреб; рівень саморозвитку; 

– сформованість змістово-процесуальних вмінь полягає у здатності: 

здійснювати пошук «інноваційної» інформації, фіксувати та обробляти її, 

формулювати і описувати проблему; генерувати та відбирати нові ідеї для 

досягнення актуальних цілей та вирішення психологічних та педагогічних 

завдань (проектувальний компонент); оволодіти знаннями методологічних і 

теоретичних основ, методик з навчання різних предметів, концептуальних 

основ структури і змісту засобів навчання; розуміння клінічної складності 

дефекта, психолого-педагогічних особливостей та перспектив 

індивідуального розвитку; вибір науково обґрунтованих підходів до 

складання відповідних корекційних програм (конструктивний компонент); 

продуктивно застосовувати психологічні та педагогічні нововведення; творчо 

і оптимально використовувати зміст, технології, методи, прийоми, засоби з 

практики фахових дисциплін у вищому навчальному закладі; залучення до 

різних видів професійної діяльності й організація даної  діяльності. 

Організаторські уміння психолога включають наступні складові: 

мобілізаційні, інформаційні, розвивальні і орієнтаційні; оволодіти 

технологією психолого-педагогічної взаємодії, що передбачає усвідомлення 

її цілей і завдань, вирішенню яких підпорядковується процес обміну 

інформацією пізнавального (медико-біологічного, психологічного, 

педагогічного) і ефективно-оцінного (емоційно-позитивного) характеру, 

готовність до творчого співробітництва і творчого спілкування, вироблення 

єдиної стратегії взаємодії суб’єктів між собою, організація сприйняття і 

розуміння партнерами різних технологій, методів і прийомів корекційної 
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роботи для об’єднання зусиль із метою досягнення єдиної мети 

(організаційніий компонент); 

– сформованість прогностичних вмінь полягає у здатності: 

формулювати цілі і завдання щодо застосування нововведення, розвитку 

інноваційної особистості фахівця; прогнозувати зміни, труднощі, засоби 

досягнення цілей, позитивні і можливі негативні сторони реалізації 

нововведення; аналізувати і узагальнювати одержані результати застосування 

педагогічних та психологічних інновацій, порівнювати їх з попередніми; 

визначати рівень своєї готовності до професійної діяльності та шляхи його 

підвищення. 

Подальше дослідження передбачається провести у напряму вивчення інших 

теоретико-методичних аспектів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти з позиції психолого-педагогічної проблеми.  

Результативно-рефлексивний компонент 

Означений компонент відобразимо у контексті розгляду наступних 

складових: здатність до самоаналізу та рефлексії; орієнтація на 

самовдосконалення, саморозвиток через свідому постановку та виконання 

професійних завдань більшої складності 

Вирішенню поставлених завдань професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти сприяє дослідження явища рефлексії, яка відіграє 

провідну роль у процесі професійного становлення та особистісного 

зростання майбутнього спеціального психолога, є базовим механізмом 

саморегулювання навчально-професійної діяльності, формування 

професійно-психологічного мислення та компетентностей, вона активізує 

творчу позицію, досконале оволодіння навчальним матеріалом, здатність 

здійснювати особистісний саморозвиток та самовиховання. Особлива увага 

до поняття «рефлексія» детермінована розвитком суспільного життя, 

потребою особистості у розумінні, оцінюванні самого себе. 

Рефлексiя (від лат. reflexio – повертання назад, вигин, вiдображення) – 

осмислення людиною передумов, закономiрностей i механiзмів власної 
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діяльностi, соціального та індивiдуального способу iснування; самоаналіз. 

Зміст рефлексiї – перехід неявного знання в явне, формалізоване і логічно 

розчленоване із застосуванням гіпотез, ідеалізацій. Засоби рефлексії – аналіз 

смислових підвалин певної системи знання, зміна старих парадигм на більш 

досконалі. Мета рефлексії – методологічне обгрунтування теоретичної 

системи. Результат рефлексiї – збагачення її об’єкта шляхом виявлення 

концептуальних структур бiльш високого порядку узагальнення [578; 579]. 

Індивідуальна рефлексiя – це не тiльки інтроспекція власної психіки, а 

й осмислення своєї життєвої програми, принципів, свiтовідношення цілей, 

цінностей, вимог, установок, прагнень. Результат iндивідуальної рефлексії – 

образ «я» – лише тоді адекватно відображає реальне «я», коли аналiзує 

предметні й суспільні форми активності індивіда, його включеність у 

систему суспільних відносин, спільну діяльність i міжособові комунікації. 

[579].  

Психологія розглядає рефлексію як процес самопізнання суб’єктом 

свого внутрішнього світу, стану психiчних процесів. Рефлексія – не тільки 

знання й розуміння самого себе, але й встановлення того, як інші розуміють і 

сприймають його особистість, емоційні реакції і когнітивні уявлення [72; 

694; 771]. Г. Дегтяр та А. Бізяєва розуміють рефлексію як найважливіший 

чинник розвитку високого професіоналізму, який виявляється в здатності 

суб’єкта до постійного особистісного і професійного самовдосконалення, 

творчого зростання на основі психологічних механізмів самоаналізу й 

саморегуляції [61, 161]. На сьогодні склалася певна традиція у вивченні 

рефлексії, як в контексті професіоналізації особистості в цілому (І. Семенов, 

В. Семиченко та ін.), так і професійного становлення майбутнього психолога 

зокрема (Г. Абрамова, О. Дубовик, С. Максименко, В. Панок, Н. Пов’якель, 

Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.) [3; 4; 52; 138; 154; 298; 373; 421; 484; 485; 

486; 544; 575].  

У широкому розумінні рефлексiя – це мiркування, осмислення, 

самоаналіз своєї діяльності в системі стосунків зі світом, у якому живе 
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особистість. Водночас професійна рефлексія – це співвідношення себе, своїх 

можливостей, своїх дій з вимогами професії. Тоді професійну рефлексію 

психолога ми визначаємо як професійну рефлексію, зміст якої пов’язаний з 

особливостями професійної діяльності, з власним досвідом психолога, 

переглядом способів професійних дій [356; 357; 358; 442]. 

Виходячи з аналізу вітчизняної та зарубіжної лiтератури, необхiдність 

розвитку рефлексивних вмiнь у процесі професійної підготовки спеціальних 

психологів зумовлюється такими причинами: взаємодiючи з клiєнтами, 

психолог постiйно стикається з новими проблемами, ситуацiями, 

конфлiктами, що потребують швидкого та ефективного їх вирiшення. У 

контексті дослiдження важливе значення має розгляд саме реалiзації змісту 

рефлексивної підготовки студентів – майбутніх психологів, що послідовно 

має здійснюватися під час професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, яка має включати систему знань, необхідних для 

формування рефлексивних умiнь, та систему рефлексивних умiнь в галузі 

рефлексії та професійного рефлексивного спілкування психолога. На думку 

А. Лозенко, цілями рефлексивної підготовки студентів-психологів є: 

формування базових знань про рефлексію; розвиток основних рефлексивних 

умінь; стимулювання процесу особистiсного та професійного 

самовизначення майбутнього спеціалiста [356; 357; 358; 442; 771]. 

Виходячи з розглянутих теоретичних положень і аналізу власного 

досвіду, ми визначаємо такі ознаки розвинутої рефлексивної позицiї 

студента-психолога в галузі спеціальної освіти в навчальній діяльності: 

усвідомлення особливостей рефлексивної діяльності; усвiдомлення себе як 

суб’єкта рефлексивної дiяльності; прагнення студента до самопiзнання, 

націленiсть на пізнання своїх навчальних можливостей i здібностей та 

порівняння їх із вимогами навчальної дiяльності; здатність до 

самоспостереження в процесі здійснення рефлексивної діяльності з метою 

самоконтролю i подальшої саморегуляції; аналіз результатів зрушень у 

навчальній діяльності, наявність адекватної оптимiстичної самооцінки, 
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усвідомлення ставлення iнших, оцінки iншими її результатів, оптимальна й 

адекватна регуляція діяльності, що в подальшому може стати передумовою 

професійного самовдосконалення та самоздійснення [358; 442; 771]. 

Рефлексія сприяє якiсному та міцному оволодінню знаннями та 

усвідомленому їх застосуванню при вирiшенні практичних завдань. 

Діяльність психологів у сучасному суспільстві вимагає особливих умінь, 

насамперед, рефлексивних. Виділимо загальні рефлексивні вміння відносно 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти: ставити 

реальні цілі як основу для оцінки результативності своїх професійних дій; 

прогнозувати наслідки своїх професійних дій, здійснювати контроль та 

самоконтроль; адаптувати, доповнювати чи змінювати план, програму, 

форми та методи роботи відповідно до конкретних умов з метою досягнення 

оптимальних результатів; усвідомлювати виконану діяльність, самокритично 

відноситись до неї; оцінювати та підводити підсумки досвіду своєї 

практичної роботи і використовувати у своїй практиці досвід своїх колег; 

проявляти високу професійну готовність під час виконання своїх обов’язків 

за будь-яких обставин. 

Доцільно відмежувати уміння професійного рефлексивного 

спілкування психолога в галузі спеціальної освіти: аналізувати свої 

особисті думки, дії, психологічний стан та усвідомлювати уявлення інших 

людей про себе; оцінювати стан та проблемну ситуацію іншої людини і 

приймати його позицію; здійснювати емпатичне розуміння, володіння 

комутативними та організаторськими здібностями; аналізувати та «володіти» 

ситуацією: підтримувати благонадійний психологічний клімат, створювати 

робочий настрій; враховувати у процесі роботи етичний аспект своїх дій. 

Студенти мають володіти рефлексивними навичками в повсякденному житті, 

вміти аналізувати свої дії, планувати їх, бути здатними пояснювати власні 

вчинки вчинки інших, співставляти мету діяльності та результат [356; 357; 

358; 442; 771]. 

http://www.referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=1996&startext=2???history=0&pfid=1&sample=163&ref=1
http://www.referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=1996&startext=2???history=0&pfid=1&sample=163&ref=1
http://www.referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=1996&startext=2???history=0&pfid=1&sample=163&ref=1
http://www.referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=1996&startext=2???history=0&pfid=1&sample=163&ref=1
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Отже, психолого-педагогічна рефлексія є невід`ємною частиною 

майбутньої діяльності спеціального психолога, тому необхідною є 

маніфестація її формування при професійній підготовці психологів в галузі 

спеціальної освіти. Вона становить співвіднесення себе і можливостей свого 

«Я» з вимогами майбутньої професії в контексті загальних вимог сьогодення. 

Розвинута здатність до професійної психологічної рефлексії є передумовою 

самовиховання, творчого пошуку, розвитку індивідуального стилю 

професійної діяльності.  

Результативно-рефлексивний компонент професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти передбачає орієнтацію на 

самовдосконалення, саморозвиток та самоздійснення через свідому 

постановку та виконання професійних завдань більшої складності [118; 356; 

357; 358; 442; 694; 771]. 

Ряд науковців розуміють феномен саморозвитку як обов’язково 

внутрішнiй, мотивацiйний процес, спрямований на досягнення конкретної 

мети, як свiдоме самовдосконалення (Г. Костюк, М. Боришевський) 

Внутрішньо органiзовані процеси відбуваються за наявності спрямованості 

особистості на саморозвиток [91; 299]. Спрямованiсть, у названому 

контексті, розуміється як сукупність мотивів, що впливають на поведінку 

людини, незалежно від ситуацiї. Якщо спрямованість розвинена, особистiсть 

відчуває i усвідомлює необхіднiсть саморозвитку, її захоплює пiзнавальна 

діяльнiсть, вона стає свiдомо нацiленою на результат i подальший розвиток. 

Т. Тихонова, Н. Лосєва розглядають саморозвиток як зовнішньо 

органiзований процес особистісного та професiйного самозмінення, 

самовдосконалення, як процес або технологiю, що включає сукупність форм, 

методів i прийомів [105; 694].  

Узагальнюючи різнi науковi погляди на феномен саморозвитку, 

виділяємо спільну позицію авторів: важливою умовою, первинною 

сходинкою саморозвитку особистостi є внутрiшня потреба у його здійсненні 

та самопiзнання себе [105; 694]. 
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Психологічні механiзми саморозвитку – це шляхи розвитку 

мотиваційно-ціннiсної сфери особистості в процесi засвоєння соціального 

досвiду. 

Ряд авторів розглядають такі рефлексивнi процеси як самосвiдомість, 

самопiзнання, самоаналiз, самооцiнку i як психологiчні механiзми, на яких 

ґрунтується самовиховання, i як засоби самовиховання (І. Донців, Ю. Орлов 

та ін.). Зокрема, зазначають: якщо рефлексивнi процеси незалежні вiд волі 

суб’єкта, то їх можна розглядати як психологічні механізми самовиховання. 

Однак ми не зовсім поділяємо такш погляди [662; 694].  

Проведений контент-аналіз дозволив сформулювати трактування 

розглянутих понять у дослідженні: 

Саморозвиток – це процес, в результатш якого вiдбувається 

удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцiй людини, 

розгортання її індивідуальності i триває протягом життя і обумовлює якісний 

розвиток цілісної особистості; одна iз форм руху матерiї, що реалізується в 

активності суб'єкта, яка націлена на розв'язання внутрішніх протиріч його 

існування в довколишньому світi (природному і соціальному середовищі) 

[118; 694].  

Самовдосконалення особистостi як вища форма саморозвитку 

здійснюється в моральнiй системi координат як засіб самостворення, що 

потребує моральної (етичної) рефлексiї, творчого виходу особистостi у всiй її 

цілісності за межи дiйсного. У самовдосконаленні людина орiєнтується не 

лише на внутрiшні відчуття, а на вимоги життя: чи подолаю я виклики 

життя? Я гiдний? Той, хто цiкавиться самовдосконаленням, бачить все нові 

вершини розвитку i хоче їх досягти. Самовдосконалення – це робота з 

вертикаллю людського життя [579; 580; 694]. 

Основні складові тлумачення поняття «професійний саморозвиток» за 

С. Соколовською є: формування особистості, орієнтованого на високі 

професійні досягнення; компонент професійної підготовки; свідомий 

цілеспрямований процес підвищення рівня своєї професійної компетентності 

http://psychologis.com.ua/vertikal_chelovecheskoy_zhizni.htm
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відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов психолого-педагогічної 

праці й особистої програми розвитку; усвідомлене цілеспрямоване 

самовдосконалення, самозміна з метою досягнення високих результатів в 

майбутній професійній діяльності [662; 694].  

Саморозвиток, як неперервний процес стає певною формою 

підвищення професіоналізму під час навчання або трудової діяльності в 

межах спеціальності [662]. Отже, під професійним саморозвитком ми 

розуміємо усвідомлений цілеспрямований процес особистісного і 

професійного самовдосконалення з метою творчої самореалізації в процесі 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

На сучасному етапі розбудови системи вищої освіти виникла потреба 

суспільства в працівниках нового типу – в освічених, компетентних, творчих 

особистостях, які швидко і оперативно реагують на зміни в професійному 

середовищі. Сутність підготовки фахівця полягає у формуванні у нього 

системи знань і якостей, необхідних для виконання різних функцій 

професійної діяльності. Дана необхідність зумовлюється вимогами, що 

ставить суспільство до якості продуктивної праці. Зауважимо, що ці вимоги 

мають відповідати рівню професійного саморозвитку психолога в галузі 

спеціальної освіти і його особистим інтересам. Серед системи психолого-

педагогічних умов професійного саморозвитку у процесі професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти можна виділити такі: 

орієнтація процесу навчання на формування спрямованості майбутнього 

спеціаліста на самоактуалізацію та самодетермінацію в майбутній 

професійній діяльності; збагачення змісту навчання системою понять і 

концепцій, що орієнтують майбутніх фахівців на рефлексію, 

самопроектування, самонавчання, самоорганізацію, саморозвиток у сфері 

професійно значимих якостей особистості [662; 694].  

В. Міляєва розкриває психологічну сутність професійної діяльності 

людини, однією з детермінант якої є феномен професійної компетентності: у 

процесі її розвитку відкриваються максимальні можливості найбільш 
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продуктивного задоволення всіх основних потреб особистості: в соціальному 

визнанні, самоповазі, безпеці, самореалізації тощо. Увага міжнародної 

спільноти до визначення та стандартизації поняття «компетентність» є 

важливою ознакою сьогодення [410]. Йдеться про спроможність людини 

кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати певне завдання або 

роботу; наявність відповідного набору знань, навичок, відношень, що дають 

змогу ефективно діяти, або виконувати функції, які сприяють досягненню 

певних стандартів у професійній галузі або виді діяльності (Міжнародний 

департамент стандартів навчання (IBSTPI). Однією з основних компетенцій 

майбутнього фахівця в галузі спеціальної освіти виділяємо «компетентність 

саморозвитку». Визначаються такі складові цього поняття: 

когнiтивна складова виступає системоутворювальною, оскiльки 

йдеться про саморозвиток як особливий вид дiяльності, що формує свiдоме 

прiоритетно-ціннісне ставлення до майбутньої професiї;  

особистiсна складова виконує формувальнi функції. Основу її 

складають такі інтегральнi характеристики, як самоактуалізація – вищий 

рівень мотивації, пов’язаний з процесами самореалізації, самоздійснення та 

самосприйняття; усвiдомлення на рівні переконань, важливостi самостійного 

здобуття, розширення і поглиблення знань про саморозвиток;  

операцiйно-процесуальна складова пов’язана iз удосконаленням умінь і 

навичок у сфері самопізнання, рефлексії, спрямованої на саморозвиток і 

власного впливу на цей процес. Отже, структурний аналіз поняття 

«компетентнiсть саморозвитку» показав, що – це складне iндивідуально-

технологічне утворення, яке інтегрує усвідомлення особистості на рівні 

переконань значущості дiяльності, спрямованої на самовдосконалення 

суб’єктів майбутньої професiйної діяльності, осмислення вагомості 

особистісно професійного впливу на цей процес, теоретичнi знання, уміння і 

навички у сфері самопiзнання, досвід самовиховання, наявність моделі 

власної професійної поведiнки [410; 411].  
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А. Борисюк визначає професійне самовдосконалення засобом 

ідентичності медичного психолога як інтегративне поняття, що об’єднує в 

собі характеристики особистісної та соціальної ідентичності, складову 

самосвідомості, результат професійного самовизначення, характеристику 

особистості з погляду її професійної взаємодії з навколишнім світом, що 

передбачає ставлення до себе як до професіонала, а також до професії, 

ставлення до професійної спільноти. Дослідницею виокремлено показники 

сформованості професійної ідентичності психолога: соціальний статус, 

самоповага, особистісна безпека, зниження рівня тривожності, постійне 

самовдосконалення, професійне та особистісне зростання, структурування 

життєвого часу й простору, віднайдення особистого сенсу життя. Аналіз 

місця професії у сучасному соціально-психологічному контексті дозволяє 

стверджувати, що на шляху до досягнення цих результатів зустрічається 

низка соціально-психологічних перешкод. Серед них: несформованість в 

Україні професійної спільноти спеціальних психологів як такої, оскільки 

підготовка цих фахівців розпочалась нещодавно, їх кількість все ще 

залишається об’єктивно малою і вони постійно ризикують бути поглинутими 

«суміжними» професійними спільнотами лікарів та психологів; 

невирішеність питання працевлаштування спеціальних психологів, що 

знижує самоповагу студентів і випускників цієї спеціальності і призводить до 

почуття меншовартості, неконкурентоспроможності, зверхності з боку 

представників інших дотичних спеціальностей; неминуче зниження 

мотивації до професійного самовдосконалення та саморозвитку внаслідок 

нестабільності, невпевненості і не надто високої оцінки обраної професії. У 

ході власного дослідження А. Борисюк виокремлено три основні групи 

труднощів, що супроводжують процес професійного становлення студентів – 

маиб̆утніх психологів: 1) проблеми, спричинені різним розумінням змісту 

професіі ̈ психолога фахівцями суміжних професій, з якими (в ідеалі) 

психолог має взаємодіяти; 2) ускладнення, пов’язані з новизною фаху; 3) 

несформовані уявлення оточуючих та суспільства загалом про дану 
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професію, нестабільність соціальноі ̈ ролі. На шляху до професіин̆оі ̈

ідентичності фахівець-початківець проходить через кілька типів ії ̈

переживання (вибору, конфлікту, злиття ідентичностей). Аналіз наукових 

досліджень засвідчує, що професійний розвиток психолога передбачає та 

вимагає високого рівня розвитку самосвідомості, зокрема й професіин̆ої, 

здатності до рефлексіі ̈та самоаналізу [90].  

У контексті дослідження особливо значимим є здійснення 

оптимального впливу на формування компетентності саморозвитку в 

професійній підготовці психологів в галузі спеціальної освіти. Спираючись 

на концепцію саморозвитку особистості Г. Костюка, у якій науковець 

розкриває співвідношення розвитку власної активності суб’єкта до наслідку 

його взаємодії з оточуючим світом, освітнє середовище розглядається як 

оптимальне для розвитку та саморозвитку індивіда [246]. Освітньо-виховний 

простір вищого навчального закладу має бути адаптований до здійснення 

формувального впливу на студента щодо позитивного ставлення до 

майбутньої професії на свідомій моральній основі, оскільки це обумовлює 

саморозвиток його особистості. Таке розуміння вищої освіти описує 

компетентнісний підхід, який відображає сучасний погляд на проблеми 

освіти в усьому світі. Визначаються такі основні положення компетентності 

саморозвитку та самовдосконалення в освіті: навчити особистість самостійно 

здобувати та ефективно застосовувати знання протягом життя; прогнозувати 

ситуацію і власну діяльність, приймати ефективні рішення відповідно до 

життєвого досвіду, цінностей та наявних ресурсів; планувати та 

контролювати власні дії; мати здатність до самоаналізу та рефлексії; 

орієнтуватися на самовдосконалення, саморозвиток через свідому постановку 

та виконання професійних завдань вищого рівня складності [299]. 

Реалізація професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти на високому рівні можлива за умови широкого впровадження у 

практику ЗВО особистісно-орієнтованої освіти: якщо рольове навчальне 

спілкування змінюється на особистісне, в якому домінують ситуації вибору, 
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самопізнання, самовираження, самореалізації, – якщо активно формується 

компетентність саморозвитку студентів; першочерговим завданням вищої 

школи є формування особистості, яка прагне до самовдосконалення, 

безперервної освіти, постійного саморозвитку [299; 694].  

Саморозвиток майбутнього психолога в галузі спеціальної освіти – це 

процес усвідомленого цілеспрямованого розвитку, який включає самостійне 

вдосконалення своїх знань, умінь, особистісних і професійних якостей, що 

забезпечують особистісне зростання та ефективність професійної діяльності 

[694]. 

В своєму дисертаційному дослідженні Т. Северіна доводить, що процес 

саморозвитку є значно ширшим за процес самовдосконалення та реалізується 

як у свідомо визначених, так і в неусвідомлених формах з метою вироблення 

чи зміни фізичних або моральних якостей. А процес самовдосконалення 

передбачає усвідомлений, цілеспрямований, перетворювальний, позитивний 

вплив на власну особистість відповідно до визначеної стратегії 

самотворення. Поняття особистісного самовдосконалення за своєю сутністю 

співвідноситься з поняттям особистісного зростання, оскільки їх основою є 

генезис моральної самосвідомості особистості [500, 662]. 

Тенденцiї розвитку світового суспiльства зумовлюють iстотне 

посилення уваги до проблеми iнноваційного (перетворювального) потенцiалу 

особистостi, який розглядається як по вiдношенню до навколишньої 

дiйсності, так i до її самої. Все більшого значення у сучасному суспiльстві 

для кожної людини, яка ставить нові життєвi цілi та здатна їх домагатися, 

усвiдомлювати та відстоювати свою індивiдуальність, набуває проблема 

самоздiйснення [272; 694]. 

Роль студентського вiку у підготовці особистостi до побудови 

професiйноі ̈ кар’єри розглядається в роботах зарубiжних та вітчизняних 

вчених. Зокрема, дослiджуються питання формування професійних очікувань 

(А. Фрадинська, Ю. Царьов), ціннiсних орiєнтацій, мотивiв та професiин̆оі ̈

спрямованості (Н. Горбач, Я. Горськіх, Л. Назаренко, Т. Павлюк, В. Сич, 
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А. Сотнікова), професiйноі ̈ компетентності (Р. Брик, О. Низовець, 

Т. Татьяніна), професіин̆ого розвитку та самоздіис̆нення особистості 

(Я. Горськіх, С. Кузікова, С. Максименко, І. Сингаів̈ська). Однак, на 

сьогоднішній день iснує обмаль дослiджень феномену життєвого 

самоздiйснення особистості, спрямованих на визначення його сутності, як 

системного явища вищого порядку стосовно близьких за значенням термінів 

(самореалізація, самоактуалiзація, саморозвиток та ін.). Дослідження 

феномену професійного самоздiйснення, яке є однією iз найважливіших 

складових, а для бiльшості людей – й основною формою особистiсного 

самоздійснення, провів О. Кокун. Перспективнiсть подібних досліджень 

зумовлена постiйним прискоренням науково-технічного прогресу та 

характерними для сучасного етапу розвитку свiтового суспільства швидкими 

економічними, соцiальними та духовними перетвореннями [272; 694]. 

Подібні дослiдження мають допомогти створити для особистості фахівця 

стійкі смисложиттєві орієнтири у мiнливому свiті, особистісний сенс 

професійної самореалізації. Професійне самоздійснення може вiдбуватися у 

двох загальних формах: 

• зовнiшньопрофесійний (досягнення значущих здобутків у різних 

аспектах професійної діяльності); 

• внутрішньопрофесiйний (професійне самовдосконалення, спрямоване 

на підвищення професійної компетентності та розвиток професійно-

важливих якостей). 

Віповiдно О. Кокун виділяє 10 ознак професiйного самоздійснення: 

1. Внутрiшньопрофесійні: потреба у професійному вдосконаленні; 

наявність проекту власного професійного розвитку; переважаюче 

задоволення власними професійними досягненнями; постійна постановка 

нових професійних цілей; формування власного «життєво-професійного 

простору». 

2. Зовнiшньопрофесійні: досягнення поставлених професійних цілей; 

визнання досягнень фахівця професiйним співтовариством; використання 
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професійного досвіду та здобутків iншими фахівцями; розкриття 

особистісного потенціалу i здібностей у професiї; вияв високого рівня 

творчості у професiйній діяльності [105; 694]. 

Психолого-педагогічний процес завдяки індивідуальному підходу і 

творчому ставленню дозволяє створити зовнішні та внутрішні умови для 

саморозвитку студента. Вирішення означеної проблеми значною мірою 

обумовлене наявністю у майбутніх психологів внутрішньої мотивації до 

постійного самовдосконалення особистісних якостей, а відповідно потреби у 

самовдосконаленні. Важливим є з’ясування уявленнь студентів щодо 

особистісного та професійного саморозвитку з метою здійснення ними 

свідомого цілепокладання й самопроектування. Феномен саморозвитку це 

обов’язково внутрішній, мотиваційний процес, спрямований на досягнення 

конкретної мети, як свідоме самовдосконалення через свідому постановку та 

виконання професійних завдань вищого рівня складності. 

 

2.3. Діагностика та результати сформованості професійних 

складових підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

Керуючись завданнями дослідження:  

- ідентифікувати стан професійної підготовки психологів в системі 

вищої освіти України; визначити принципи та організаційно-педагогічні 

умови у системі професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти; 

- відповідно критеріям та показникам окреслити критеріальні рівні 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Протягом 2013-2017 років нами був проведений констатувальний 

експеримент, що мав пролонгований характер. Вибіркову сукупність на 

даному етапі експеримену складали 739 студентів, які навчались за напрямом 

магістратура 8.030105.01 Психологія (з 2017 року – спеціальність 053 

Психологія), та студентів, які навчались за спеціальністю Корекційна освіта 

(за нозологіями) з відповідною спеціалізацією «Практичний (спеціальний) 
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психолог» (з 2016 року – спеціальність 016 Спеціальна освіта). 

Дослідно-експериментальне дослідження проведилося на базі 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка, Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, Державного закладу «Південноукраїнський 

державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Також до експерименту було залучено 210 психологів, що навчались на 

курсах підвищення кваліфікації факультету корекційної педагогіки та 

психології Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, Полтавського національного педагогічного 

університету імені  В.Г. Короленка, Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та працюють психологами в спеціальних 

закладах освіти. 

Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи відбувався 

відповідно до програми діагностики складових професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти з метою одержання необхідних 

експериментальних даних.  

Зазначена програма містила: 

- об’єкти вимірювання, критерії та показники; 

- методи дослідження; 

- критеріальну модель оцінки компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти; 

- кількісну та якісну характеристики рівнів сформованості компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, за якими 

здійснювалося статистичне групування учасників експерименту. 

Відповідно у процесі констатувального етапу експерименту нами було 

виділено такі основні завдання:  
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- на основі розроблених структурних компонентів (професійно-

мотиваційного, когнітивно-компетентнісного, операційно-діяльнісного, 

результативно-рефлексивного) визначити стан та рівні професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти;  

- розробити методику дослідження; 

- за допомогою методів математичної статистики проаналізувати 

одержані на констатувальному етапі дані емпіричного зрізу для з’ясування 

доцільності використання експериментальних засобів під час професійної 

підготовки майбутніх психологів з метою оптимізації та вдосконалення 

функціональної системи складових зазначеного процесу, розкрити 

педагогічні умови її реалізації та визначити її ефективність. 

Дослідно-експериментальна робота проводилась в два етапи, логіка 

яких була зумовлена визначеними компонентами та критеріями професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти і завданнями її психолого-

педагогічної діагностики [690; 694]. 

Таким чином, маніфестуючи логічний природний перебіг науково-

експериментального дослідження стану та рівнів сформованості компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти та відповідно до 

визначеної мети якої було виокремлено наступні етапи констатувального 

експерименту:  

Перший етап – визначення та апробація діагностичного 

інструментарію для дослідження стану сформованості компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти відповідно до 

означених критеріїв та показників. Завдання: 

– вивчення існуючих методик психолого-педагогічного 

діагностування; 

– експериментальна апробація діагностичного інструментарію.  

Другий етап – визначення критеріальних рівнів сформованості 

означеної діяльності за допомогою підібраного інструментарію. Завдання: 
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– на основі визначених критеріїв та показників сформованості означеної 

діяльності та за допомогою підібраних організаційних форм і методів діагностування 

визначити рівні сформованості компонентів професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти. 

Для виконання зазначених завдань, з метою виявлення кількісної та 

якісної характеристик рівнів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти застосовувалися емпіричні методи: 

- анкетування;  

- діагностування за наступними методами: бесіда, опитування, пряме й 

опосередковане спостереження за студентами-психологами; комп’ютерне 

тестування та застосування методів математичної статистики. 

При доборі діагностичного інструментарію ми враховували такі вимоги 

до методик та інструментарію дослідження: відповідність меті дослідження; 

достатня об’єктивність, репрезентативність, надійність і валідність тестів; 

чіткість і однозначність інструкцій щодо проведення дослідження. 

Застосування комплексу взаємодоповнюючих методів дає можливість 

одержати достатній експериментальний матеріал для вивчення сформованості 

компонентів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти на 

діагностичній основі. При розробці методичного апарату дослідження, 

особлива увага приділялась виявленню найбільш оптимальних процедур, що 

дозволяють, насамперед, визначити стан професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти. 

Враховуючи те, що певні методики побудовані на самооцінці 

особистістю власних знань, не завжди дають можливість одержати 

достовірну інформацію про досліджуване явище, вірогідність одержаних 

даних забезпечена використанням паралельних методик, які давали змогу 

одержати додаткову або нову інформацію про сформованість показників 

кожного компоненту професійної підготовки. З метою визначення 

критеріальних рівнів сформованості компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти принагідним є комплексне упровадження 
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наведених нами у методичному посібнику «Діагностика сформованості 

компонентів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

(Комплекс діагностичних методик)» [690; 694]. 

Даний комплекс діагностичних методик чітко структурований та 

містить відібрані 27 психодіагностичні методики, які мають уніфіковану 

структуру. Запропонований діагностичний комплекс можна розглядати і як 

інструментарій для самопізнання (самодіагностики), і як систему 

професійних еталонів та норм, які дозволять контролювати останні 

досягнення в психології та педагогіці, активно та грамотно будувати 

перспективу професійного майбутнього, постійно самоудосконалюватись, 

самоздійснюватись. 

В основу організації та проведення дослідно-експериментальної роботи 

були покладені теоретичні положення, розглянуті у попередніх розділах 

(концепти, принципи, підходи). При цьому ми спиралися на такі основні 

підходи психодіагностики, які визначають процедуру виміру [237; 238; 500]: 

- суб’єктивний підхід, за яким збір даних відбувається на основі 

інформації, що повідомляють про себе досліджувані у самоописах, 

опитувальниках особистості та на основі її проявів у різних ситуаціях 

спостереження. Відповідно до суб’єктивного підходу дослідження 

передбачено використання опитування (анкетування), за допомогою якого 

має здійснюватися оцінка усвідомлюваних мотивів професійного розвитку та 

самовдосконалення майбутніх психологів. Наприклад, включення питань 

щодо сутності поняття «Професійна підготовка» надає можливість певною 

мірою стверджувати не лише про значення, але й зміст, який майбутні 

психологи вкладають у даний процес [690; 694].  

- об’єктивний підхід, коли діагностика здійснюється шляхом оцінки 

успішності / результативності та особливостей виконання тестових завдань. 

Даний підхід переважно застосовується для одержання результатів за 

допомогою набору тестових методик, у нашому випадку – особистісних 

опитувальників. Зважаючи на те, що тести дозволяють відобразити лише 
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фрагменти життєдіяльності досліджуваних, важливим є зіставлення 

результатів із зоною найближчого розвитку, зокрема, з тими змістовими й 

часовими перспективами, які визначає для себе особистість [694]. Також ми 

розуміємо і не виключаємо факт умовної об’єктивності, адже, особистісні 

опитувальники становлять стандартизовані самозвіти, що ґрунтуються на 

самоспостереженні індивіда за власною поведінкою. До цієї групи методів 

можуть бути віднесені методики, спрямовані на визначення індивідуальних 

особливостей досліджуваних; 

- проективний підхід, який передбачає здійснення діагностики на 

основі  аналізу особливостей інтерпретації зовнішньо безособового, 

невизначеного (слабко структурованого) стимулу, який стає об’єктом 

проекції; 

- інтегративний підхід. Серед головних принципів діагностики 

Н. Пахомова зазначає наступні: всі учасники діагностики знаходяться в 

активній творчій позиції по відношенню до самого дослідження; організатори і 

випробувані беруть активну участь у створенні належної атмосфери проведення 

діагностичної методики, в її застосуванні та аналізі результатів; предметами 

пізнання виступають способи інтегративної професійно-пізнавальної 

діяльності, які використовуються за умов інтегративного підходу; осмислення 

зазначених феноменів надає конструктивний імпульс до професійного 

саморозвитку та виникнення інновацій у психолого-педагогічній діяльності 

[500]. 

Згідно з розглянутими підходами та принципами дослідно-

експериментальної роботи були визначенні мета і завдання педагогічної 

діагностики рівнів сформованості компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти. 

Отже, метою констатувального етапу експерименту було визначення 

критеріальних рівнів сформованості компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти.  
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Реалізація поставленої мети відображена в трьох аспектах аналізу 

особистості майбутнього професійного спеціального психолога, а саме це є: 

1. Аналіз особистісних характеристик і структури спеціальних 

професійних здібностей, які зумовлюють успішність оволодіння змістом 

навчання, формування готовності до ефективної праці. 

2. Аналіз умов забезпечення ефективної професійної підготовки 

психолога-практика в галузі спеціальної освіти, розвитку у нього 

особистісної, соціальної та діяльнісної зрілості. 

3. Аналіз особистісних якостей і рис, які формуються у процесі 

професійної діяльності психолога і вирізняють ефективно працюючого 

практикуючого психолога (функціональної особистості психолога). 

Індивідуальність професіонала-психолога як система, що розвивається, 

формується в діяльності, відповідає її рівням, але досягає досконалості тільки 

за високої мотивації та певної спрямованості особистості. Аналіз 

особливостей ситуації у вітчизняній практичній психології показав наявність 

багатьох проблем, серед яких одне з головних місць посідає проблема 

фахової підготовки професійних психологів-практиків. Гострота даної 

проблеми зумовлена як соціальними, так і змістовими чинниками [690; 694].  

Дослідження консолідоване у послідовність окреслених серій 

відповідно до функціональної системи компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти, що включають конкретні критерії та 

показники. До них віднесено:  

професійно-мотиваційний (сформованість ціннісних орієнтацій; 

сформованість мотиваційного ставлення до професійної діяльності; 

сформованість мотиваційного професійного спрямування); 

когнітивно-компетентнісний (системніст знань; усвідомленість знань; 

стійкість знань (оволодіння матеріалом на рівні довготривалої пам'яті з 

постійним цілеспрямованим, довготривалим їх використанням); 

операційно-діяльнісний (готовність до професійної діяльності: 

сформованість діагностичних умінь; сформованість змістово-процесуальних 



229 
 

  

умінь; сформованість прогностичних умінь; здатність використовувати 

набуті вміння та навички при вирішенні професійних завдань); 

результативно-рефлексивний (здатність до самоаналізу та рефлексії, 

орієнтація на самовдосконалення, саморозвиток через свідому постановку  та 

виконання професійних завдань більшої складності) [694]. 

З метою досягнення поставлених цілей у констатувальному 

дослідженні було використано поєднані за критеріями та показниками у серії 

експериментальні методики, опитувальники, анкети, що відображені у 

методичному посібнику «Діагностика сформованості компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти (Комплекс 

діагностичних методик)» (Додаток А) та які дозволяють визначити рівні 

сформованості кожного компонента (високий (інноваційний), достатній 

(продуктивний), середній (реконструктивний), низький (репродуктивний). 

Визначені компоненти віддзеркалені у методичній карті організації 

структури критеріальної моделі оцінки компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти; дослідження стану зазначеного 

процесу відображено у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1. 

Методична карта дослідження стану професійної підготовки психологів 

в галузі спеціальної освіти 

 

Критерії Критеріальні показники Методики 

П
р
о

ф
ес

ій
н
о

-м
о
т

и
ва

ц
ій

н
и

й
 

– сформованість ціннісних 

орієнтацій 

– сформованість 

мотиваційного ставлення до 

професійної діяльності;  

– сформованість 

мотиваційного професійного 

спрямування 

 

 

 

Методика «Ціннісні орієнтації» 

М. Рокіча 

Методика «Вивчення  

професійної спрямованості  

особитості» Є. Рогова Методика 

Т. Елерса для діагностики 

особистості на мотивацію до 

успіху та уникнення невдач 

Методика А. Реана «Мотивація 

досягнення успіхів та уникнення 

невдач»  

Методика Р. Нємова 

«Вимірювання мотивації 

досягнення успіхів та уникнення 

невдач»  

К
о
гн

іт
и

вн
о

-

к
о
м

п
ет

ен
т

н
іс

н
и
й

 

– системність знань; 

– усвідомленість знань; 

– стійкість знань 

(оволодіння матеріалом на 

рівні довготривалої пам'яті з 

постійним цілеспрямованим, 

довготривалим їх 

використанням) 

 

 

 

Якісний аналіз навчальної 

успішності студентів за 

результатами заліково-

екзаменаційної сесії 

Анкета «Професійна підготовка 

психолога та чинники 

професійного розвитку»  

Проективна методика 

незавершених 

речень  

О
п
ер

а
ц

ій
н
о

-д
ія

ль
н
іс

н
и

й
 

– готовність до професійної 

діяльності: 

а) сформованість 

діагностичних умінь 

б) сформованість змістово-

процесуальних умінь 

в) сформованість 

прогностичних умінь 

– здатність використовувати 

набуті вміння та навички при 

вирішенні професійних 

завдань 

Авторська анкета «Психолого-

педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх 

психологів»  

Психолого-педагогічні ситуації 

 



231 
 

  

Р
ез

ул
ьт

а
т

и
вн

о
-

р
еф

ле
к
си

вн
и

й
 

– здатність до самоаналізу та 

рефлексії  

– орієнтація на 

самовдосконалення, 

саморозвиток через свідому 

постановку  та виконання 

професійних завдань більшої 

складності 

 

 

Опитувальник «Рівень 

суб’єктивного контролю» (РСК),  

Проективна методика «Опис 

життєвого шляху успішного 

психолога»,  

Методика М. Куна – Т. Мак-

Партланда «Хто Я?» 

Методика «Який Я психолог?»  

Діагностика потреби у 

самовдосконаленні 

Р.Д. Бабушкіна 

 

На основі визначених критеріїв та показників та за допомогою підібраних 

організаційних форм і методів діагностування було виокремлено чотири рівні 

сформованості зазначених компонентів: високий (інноваційний), достатній 

(продуктивний), середній (реконструктивний), та низький (репродуктивний).   

Діагностування учасників констатувального етапу експерименту дало 

змогу відтворити загальну картину стану досліджуваного явища та 

диференційовано підійти до визначення вихідного стану професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Узагальнення результатів зазначених методик дало змогу виокремити 

групи студентів за рівнями сформованості компонентів в структурі 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Професійно-мотиваційний компонент. Беручи до уваги розглянутий 

аналіз попереднього розділу, можемо стверджувати, що мотивація становить 

сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до 

діяльності, зазначають її межі і форми, і додають їй спрямованість, 

орієнтовану на досягнення визначених цілей. Вплив мотивації на поведінку 

залежить від безлічі факторів, багато в чому, індивідуальних, і може 

змінюватися під впливом зворотнього зв’язку. Мотиваційна структура 

людини (мотивація, потреби, мотиви) має визначену стабільність, але може й 

змінюватися свідомо в процесі її розвитку. Для того, щоб всебічно розкрити 

поняття рівнів мотивації, було розглянуто наступні аспекти цього явища: що 

в діяльності людини знаходиться в залежності від мотиваційного впливу, яке 
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співвідношення внутрішніх і зовнішніх рушійних мотивів; як мотивація 

співвідноситься з результатами діяльності людини [690; 694]. Основними 

психологічними характеристиками мотивації є цілісність, інтегрованість, 

самість, повну самобутність, ясне сприйняття реальності, спроможність 

реалізувати актуальні потреби, сталу ієрархію цінностей, установок на 

професійне та особисте життя, емоційне благополуччя, ефективну взаємодію 

з соціумом. Наведені характеристики мають для кожної особи індивідуальну 

значущість та можуть змінювати свою вагомість на різних етапах розвитку 

[690; 694]. 

На наш погляд, логіка виявлення основних показників сформованості 

професійної мотивації є наступною:  

а) формування мотивації – це перехід від нижчих рівнів до вищих;  

б) поняття «рівень» дійсно відображає діалектичний характер процесу 

розвитку мотивації, що дозволяє зрозуміти предмет в усій різноманітності 

його властивостей, зв’язків та відношень;  

в) вичленування рівнів мотивації неможливе поза дослідженням 

діяльності суб’єктів, предмета діяльності та її результату.  

Професійна мотивація на кожному конкретному рівні розвитку посідає 

певне місце в структурі загальної мотивації і спрямована на засвоєння 

навичок досягнення в певному обсязі. Перехід мотивації на вищий рівень 

відображає не зниження інтегративних якостей попереднього рівня, а 

перетворення їх на більш досконалі. Емоційні почуття супроводжують всі 

процеси, що відображають розвиток певної мотивації.  

Визначаючи рівні сформованості професійної мотивації, ми 

орієнтувалися на використання низки методологічних ідей психологічної 

теорії та практики. Так, у сучасній науці ієрархічний розподіл рівнів, як 

правило, проводиться за ціннісною, темологічною (вищим вважається рівень, 

який максимально відповідає цілям розвитку індивідуальності) і структурно-

функціональною ознакою (мотивація при переході на інший рівень змінює 

свою структуру та функції) [102]. Ми визначали особливості мотивації за 
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такою змістовою характеристикою, як професійна значущість. Перетворення 

в мотиваційній сфері, виникнення в ній змін, становлення якісно нових 

утворень – все це проявляється зовнішньо у змінах ставлення до професії. У 

цьому розумінні професійна значущість є одним із інтегральних показників 

стану мотиваційної сфери особистості. Як показник вона тісно пов’язана з 

особливостями особистості і, набуваючи стійкості, стає її характерною рисою 

[118]. Відомо, що процес розвитку мотивації – це перехід від управління 

мотивацією під дією зовнішніх факторів до свідомого керування своєю 

власною мотивацією. Набуття студентами здатності до свідомого керування 

власною мотивацією розглядається як вагомий чинник посилення 

професійної мотивації, який, власне, і забезпечує появу мотиваційних 

якісних змін. 

Тож, професійно-мотиваційний компонент сформованості складових 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти визначається 

нами як критерій мотиваційної готовності до професіоналізації та 

найістотніший стимул набуття психологічних і педагогічних знань, умінь і 

навичок. Поставивши собі за мету вивчити розвиток мотивації професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, ми досліджували її як 

структурне ціле. Загальними критеріальними показниками сформованості 

компонентів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

можна вважати: сформованість ціннісних орієнтацій; сформованість 

позитивниго мотиваційного ставлення до професійної діяльності; 

сформованість мотиваційного професійного спрямування на досягнення 

успіхів. 

Сформованість ціннісних орієнтацій, необхідних для розвитку 

професійноспрямованої мотивації психологів в галузі спеціальної освіти ми 

дослідили за методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокіча (Додаток А). 

За результами найбільш високу суб’єктивну значимість для більшості, 

а саме 55,2% із всієї кількості опитаних, одержали наступні цінності-цілі, що 

ввійшли до першої трійки базових цінностей: «щасливе сімейне життя», 
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«здоров’я», «впевненість в собі». Цікаво, що тим особам, які виокремили дані 

цінності на перше місце, притаманна спрямованість на себе, тобто це 

інтровертовані особи, яких не цікавить те, що не торкається їх власної 

особистості. Більш низьку суб’єктивну значимість, а саме 27,9% із всієї 

кількості опитаних, одержали термінальні цінності, орієнтовані на 

макросоціум, а саме: («цікава робота», «активне діяльнісне життя»). Це 

свідчить про те, що респонденти особливо не спрямовані на організацію 

суспільно-корисної діяльності, на управління нею. 

Стосовно інструментальних цінностей, то найбільш важливими для 

психологів в галузі спеціальної освіти є самоконтроль, освіта та виховання, а 

також відповідальність. Щодо несприйнятих цінностей, то переважна 

більшість (42,3% опитуваних) виділила серед таких «непримиримість до 

недоліків інших» та «високі запити», що свідчить про відсутність таких 

професійних якостей як гнучкість, толерантність, проективне сприйняття 

оточуючих. 

Сформованість позитивниго мотиваційного ставлення та спрямування до 

професійної діяльності визначалася за методикою «Вивчення професійноі ̈

спрямованості особистості» (Є. Рогова) (Додаток А). За допомогою цієі ̈

методики досліджувані мали можливість переглянути своє ставлення до 

окремих аспектів професіин̆оі ̈ діяльності, здійснити саморефлексію, 

відрефлексувати можливі варіанти професійного розвитку, пошуку відповіді 

на запитання «Ким Я є насправді?», «Чи зможу Я реалізуватись в якості 

психолога?». Для процесу професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти цей аспект є вагомим, його встановлення сприятиме 

усвідомленню мети та мотивів обраного виду діяльності. 

Для визначення мотивації вибору професії студентам було 

запропоновано авторську анкету, за якою передбачалось відзначити із 

запропонованих у списку мотивів ті, які спонукали їх до вибору професії 

психолога в галузі спеціальної освіти, та ті, які дають можливість 

ідентифікувати себе в сфері обраного фаху. Її застосування дає можливість 
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визначити ціннісно-мотиваційні пріоритети, а саме: здатність оцінювати 

власну позицію в обраній діяльності (активність, зацікавленість, ставлення 

до об’єкта діяльності). Щоб виник інтерес, як стверджує О. Леонтьєв, 

необхідно створити мотив, який приведе до досягнення мети. У діяльності, 

яка сприяє виникненню інтересу, головне місце відводиться змісту 

конкретного предмета й унаслідок цього легко запам'ятовується тими, хто 

навчається. Нерідко психологи стикаються з проблемами оцінки ступеня 

включеності в професію, визначення механізмів, через які професійна 

діяльність впливає на особистість, виявлення типових психологічних 

деформацій особистості. Проте існування величезної кількості критеріїв і 

підстав типізації нерідко ускладнює подібні пошуки. При цьому деякі 

психологи в галузі спеціальної освіти досягають успіху, знаходячи для себе 

різні області діяльності. У пропонованому опитувальнику закладена ідея 

виявлення провідної професійної спрямованості [347; 690; 694]. 

Обробку результатів ми починали зі шкали мотивації схвалення, тому 

що в цьому випадку, якщо є відповідь, що виходить за рамки норми з даного 

фактору, то слід визнати, що опитуваний прагнув спотворити результати, і 

вони не підлягають подальшій інтерпретації.  

За результатами опитування яскраво розвиненим є фактор 

«твариськість» у 61,8% опитуваних, що перевищує 38,2% інших факторів. В 

той час, як «організованість» та «професійна спрямованість» є недостатньо 

розвиненими у 48,0%. На задовільному рівні є «інтелігентність» та 

«мотивація схвалення», що свідчить про чесність відповідей.  

Виокремлені психологічні типи 

Кожен з напрямів професійної спрямованості вважався недостатньо 

розвиненим, якщо за даною шкалою одержано менше трьох балів, і яскраво 

вираженим, якщо кількість балів більше семи. Виразність одного з факторів 

в порівнянні з іншими свідчить про моноспрямованості особистості, а 

приблизно рівна вираженість декількох факторів може інтерпретуватися як 

результат поліспрямованості. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Структуру типу «організатор» (25,7%) складають такі якості, як 

вимогливість, організованість, сильна воля, енергійність. Для типу 

«предметник» (11,5%) характерні спостережливість, професійна 

компетентність, прагнення до творчості. Дослідження показують, що велика 

ймовірність існування і проміжного типу «предметник-організатор» (9,5%), 

що поєднує в собі характеристики обох типів.  

Структуру психотипу «комунікатор» (9,2%) складають такі якості, як 

товариськість, доброта, зовнішня привабливість, висока моральність. Сюди ж 

можуть бути віднесені емоційність і пластичність поведінки, мають тісні 

зв'язки з зазначеними якостями. Психологічний тип «інтелігент» (7,3%) 

характеризується високим інтелектом, загальною культурою і безумовної 

моральністю. Остання якість, по суті, виступає сполучною ланкою між двома 

наведеними типами і є підтвердженням того, що зустрічається проміжний 

тип, або, умовно, «інтелігент-оптиміст» (7,2%), що володіє вираженими 

якостями обох типів. Ймовірно, існують і проміжні типи, утворені різними 

напрямками типізації, наприклад «предметник-комунікатор» (12,7%), 

«предметник-просвітитель» (9,8%). У той же час імовірність появи 

«інтелігента-організатора» (7,1%) дуже мала, хоча теоретично поєднання і 

цих типів можливо. Із зазначених типів («комунікатор», «предметник», 

«організатор» і «інтелігент») кожен має свої способи, механізми і канали 

передачі професійних впливів. 

«Комунікатор» (9,2%) відрізняється екстравертірованністю, низькою 

конфліктністю, доброзичливістю, здатністю до емпатії. «Предметник» 

(11,5%), - раціоналіст, впевнений у необхідності знань і їх значенням у житті.  

«Організатор» (25,7%), нерідко є лідером у колективі, переважно 

транслює свої особистісні особливості в ході проведення різних позакласних 

заходів. Результат його впливів швидше за все виявиться в сфері ділового 

співробітництва, колективної зацікавленості, дисципліни і т.ін. 
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«Інтелігент» (7,3%), або «просвітитель», що відрізняється 

принциповістю, дотриманням моральних норм, реалізує себе за допомогою 

високоінтелектуальної професійної діяльності. 

Результати, одержані за допомогою даного опитувальника, можна 

використовувати для попередження і подолання можливих деформацій 

особистості. Слід зауважити, що професійна діяльність неминуче 

супроводжується змінами в структурі особистості фахівця, коли 

відбувається, з одного боку, посилення та інтенсивний розвиток якостей, які 

сприяють успішному здійсненню діяльності, а з іншого - зміна, придушення і 

навіть руйнування структур, що не беруть участь у цьому процесі. Якщо такі 

професійні зміни розцінюються як негативні, тобто ті, що порушують 

цілісність особистості, знижують її адаптивність і стійкість, то їх слід 

розглядати як професійні деформації. Ці особливості можуть все більш 

глибоко включатися в структуру особистості, ієрархізуючи її, нагадуючи 

зміни, що відбуваються в особистості при акцентуації. Деформованість 

особистості діяльністю може виявлятися на чотирьох рівнях:  

1. Загальні деформації, що характеризують подібні зміни особистості.  

2. Типологічні деформації  

3. Специфічні деформації   

4. Індивідуальні деформації  

Рівні професійної деформації детально відображені у Додатку. 

Попередження і подолання можливих деформацій особистості є однією з 

найважливіших завдань психолога в галузі спеціальної освіти, тому що від 

цього багато в чому залежить психологічний клімат колективу. Очевидно, що 

психологи в силу своїх особистісних якостей більшою мірою пристосовані до 

реалізації одних професійних функцій, в той час як інші функції виявляються 

їм недоступні. Так, «інтелігент» без особливих зусиль здатний забезпечити 

виконання у своїй професійній діяльності гностичної, виховної, 

інформаційної, пропагандистської, діагностичної, розвиваючої, 

дослідницької функцій, а також функції самовдосконалення. «Предметник» 
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краще реалізує конструктивну, методичну, навчально-корекційну, орієнтовну 

функції. «Організатор» може здійснювати виконавчу, мобілізаційну, 

організаторську функції, а «комунікатор» - комунікативну. Наголосимо, що 

мова йде не про абсолютну, а лише про відносну перевагу. Іншими словами, 

«комунікатор» теж може виконати організаторську роботу, але у нього це 

відніме більше сил і часу, ніж у «організатора». 

Враховуючи умову полідіагностичності сформованості мотиваційно- 

професійного спрямування на досягнення успіхів вимірювався також за 

допомогою методик Т. Елерса для діагностики особистості на мотивацію до успіху 

та уникнення невдач, А. Реана «Мотивація досягнення успіхів та уникнення 

невдач» та Р. Нємова «Вимірювання мотивації досягнення успіхів та уникнення 

невдач» (Додаток А) [446; 447; 694]. Результататами вимірювання рівня розвитку 

мотивів досягнення на констатувальному етапі дослідження (методика особистісної 

мотивації на успіх Т. Елерса) встановлено, що більшість учасників експерименту – 

45,9% мають середній (реконструктивний) рівень, 4,1% – низький 

(репродуктивний) рівень, 46,7% – достатній (продуктивний)та лише 3,3% – 

високий (інноваційний)рівні мотивації на досягнення успіху. Результати 

дослідження серед психологів спеціальних навчальних закладів виявились ще 

гіршими: понад 73% психологів в галузі спеціальної освіти мають середній 

(48,8%) і низький (24,4%) рівні розвитку мотивів досягнення успіху. Лише 4,4% – 

високий та 22,5% – достатній рівні. 

Для правильної оцінки результатів методики їх варто аналізувати разом з 

результатами проведення тестів А. Реана «Мотивація досягнення успіхів та 

уникнення невдач» та Р. Нємова «Вимірювання мотивації досягнення успіхів та 

уникнення невдач» (Додаток А). Результати вимірювання рівня досягнення успіху та 

уникнення невдач дозволили встановити, що лише 2,2% учасників експерименту 

мають високий рівень, переважна більшість учасників експерименту  мають середній 

рівень – 45,9%,  достатній – 37,3%, і 14,6% – низький рівні. Результати дослідження 

серед психологів спеціальних і загальноосвітніх навчальних закладів виявились ще 

нижчими: лише 4,9% освітян мають  високий рівень,  52,0% - середній, 20,3% – 
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достатній, 22,8% – низький рівні мотивації на досягнення успіху та уникнення 

невдач. 

Відповідні дані за вищерозглянутими методиками дозволяють 

визначити рівень зацікавленості у сфері професійної діяльності, потреби 

щодо оволодіння і творчого застосування інновації у навчально-виховному 

процесі, бажання брати участь у створенні та реалізації нового педагогічного 

проекту, проведенні експериментальних досліджень, потреби здійснювати у 

майбутньому інноваційну професійну діяльність, переконання щодо 

необхідності підготовки майбутнього психолога до інноваційної професійної 

діяльності. У свою чергу методики щодо «Мотивації досягнення успіхів та 

уникнення невдач» дозволили визначити рівні сформованості мотивації до 

успіху у професійній діяльності. 

З метою визначення сформованості позитивниго мотиваційного ставлення 

до професійної діяльності студентів – учасників експериментального дослідження 

використовувалася методика К. Замфір у модифікації А. Реана. В її основу 

покладена концепція внутрішньої та зовнішньої мотивації. Найбільше значення має 

внутрішня мотивація, коли особистість прагне саме до цієї професійної діяльності. 

Якщо ж основу мотивації складає прагнення до задоволення інших потреб, 

зовнішніх щодо змісту самої діяльності (мотиви соціального престижу, зарплати 

тощо), це говорить про наявність зовнішньої мотивації. Самі зовнішні мотиви 

поділяються на позитивні (більш ефективні і бажані) та негативні (Додаток А). У 

проведеному нами дослідженні підраховувалися показники внутрішньої мотивації 

(ВМ), зовнішньої позитивної (ЗПМ) та зовнішньої негативної (ЗНМ) за такими 

ключами:  

ВМ =  
оцінка п.6 + оцінка п.7; 

                                  2 

ЗПМ =  
оцінка п.1 + оцінка п.2 + оцінка п.5; 

                                                3 

ЗНМ =  оцінка п.3 + оцінка п.4; 

                                        2 
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Показником кожного типу мотивації було число в межах від 1 до 5 (у тому 

числі можливі й дроби). До найкращих, оптимальних, мотиваційних 

комплексів відносять такі типи сполучень: 

ВМ>ЗПМ>ЗНМ і ВМ = ЗПМ>ЗНМ. 

Найгіршим мотиваційним комплексом є тип ЗНМ > ЗПМ > ВМ. Зауважимо, 

що особливий інтерес для нашого констатувального дослідження мав рівень 

професійної стабільності (або нестабільності) особистості психолога в галузі 

спеціальної освіти, що за даними А. Реана має зв'язок з виявленими нами 

мотиваційними комплексами. Так, в ході констатувального експериментального 

дослідження нами підтверджено, що існує негативна відносна залежність між 

оптимальністю мотиваційного комплексу та рівнем професійної нестабільності 

особистості спеціального психолога. Чим більш оптимальніший комплекс, тим 

більше активність психолога вмотивована самим змістом психолого-педагогічної 

діяльності, прагненням досягти в ній певних позитивних результатів, тим нижче 

професійна нестабільність. Й навпаки, чим більш діяльність обумовлена мотивами 

позбутися покарань, тим вище рівень професійної нестабільності.  

Загальні результати рівнів сформованості професійно-мотиваційного 

критерію у студентів та працюючих психологів представлені у таблиці 2.2.   

   

Таблиця 2.2  

Рівні сформованості професійно-мотиваційного компоненту (у %) 
 

Експерименталь

ні групи 

Розподіл учасників констатувального етапу експерименту за 

рівнями професійно-мотиваційного критерію (%) 
Високий 

(Інноваційний) 

Достатній 

(Продуктивний) 

Середній 

(Реконструктив

ний) 

Низький 

(Репродуктивний) 

aбс % абс % абс % абс % 

Групи Е1 (199 осіб) 4 2,0 75 37,7 100 50,3 20 10,0 
Групи Е2 (294 особи) 7 2,4 110 37,4 140 47,6 37 12,6 
Групи Е3 (246 осіб) 7 2,8 92 37,4 123 50,0 24 9,8 
Психологи (210) 9 4,3 26 12,4 121 57,6 54 25,7 

 

Отже, за результатами емпіричного дослідження професійно-

мотиваційного компонента було з’ясовано, що вибір професії та навчально-
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професійна діяльність майбутніх психологів в галузі спеціальної освіти є 

полімотивованою, тобто в її основі лежать мотиви різних груп, і кожна з них 

має певне значення для студента на етапі його фахового становлення. 

Високий (інноваційний) рівень сформованості компоненту ми виявили у 

2,0%, 2,4%, 2,8% (4, 7, 7 особи) в групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), Е3 

(246 осіб), відповідно. Ці досліджувані вирізнялися зацікавленістю 

професійною діяльністю, позитивним ставленням до різних її аспектів; мали 

чітку орієнтацією на самопізнання і саморозвиток себе в якості майбутнього 

спеціальног психолога, впевненість у значущості власних зусиль щодо 

реалізації поставленої мети. Достатній рівень (продуктивний) окреслили у 

37,7%, 37,4%, 37,4% (75, 110, 92особи) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), 

Е3 (246 осіб), відповідно. Дані досліджувані виявляли позитивне ставлення 

до майбутньої професійної діяльності. Середній (реконструктивний) рівень 

притаманний 50,3%, 47,6%, 50,0% (100, 140, 123 особи) у групах Е1 (199 

осіб), Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб), відповідно. Дані досліджувані виявляли 

переважно позитивне, однак в окремих випадках – невизначене ставлення до 

різних аспектів майбутньої професійної діяльності; загалом, були 

зорієнтовані на самопізнання і саморозвиток. Далеко не всі студенти, 

вступаючи до вищого навчального закладу, керувалися прагненням стати 

психологом, радше переважала мотивація здобути вищу освіту. Низький 

(репродуктивний) рівень констатовано у 10,0%, 12,6%, 9,8% (20, 37, 24 

особи) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб), відповідно. У 

даних досліджуваних виявлено переважно негативне або невизначене 

ставлення до різних аспектів майбутньої професійної діяльності. Виявлено 

недостатній рівень мотивації щодо вибору професії, її престижності й 

конкурентоздатності; невизначене зорієнтування в значущості аспекта 

управління діяльністю психолога. Серед психологів-практиків високий 

(інноваційний) рівень мають лише 4,3% (9 осіб), достатній (продуктивний) – 

12,4% (26 осіб), середній (реконструктивний) – 57,6% (121 особа), низький 

(репродуктивний) – 25,7% (54 особи).  
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Одержані експериментальні дані підтвердили доцільність проведення в 

процесі формування знань психолого-педагогічних мотиваційних тренінгів, 

спрямованих на вдосконалення складових професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти. 

Когнітивно-компетентнісний компонент в структурі професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти визначався через 

дослідження наступних показників: системність знань; пізнавальний інтерес 

та усвідомленість знань; стійкість знань (оволодіння матеріалом на рівні 

довготривалої пам'яті з стабільним цілеспрямованим їх використанням). 

Згідно теорії когнітивного розвитку особистості (Дж. Келлі), кожна 

людина створює систему пізнавальних «персональних конструктів», що 

мають різну складність і зміст, крізь призму яких вона оцінює зовнішній світ, 

інших людей і саму себе. Відповідно, виявлення даного компоненту 

розглядаємо через теоретичну підготовку, де студент набуває методичних 

знань, умінь і навичок професійного становлення та самовдосконалення [690; 

694].  

Найбільш результативними методами психолого-педагогічного 

діагностування кількісно-якісних даних за даним критерієм є опитування, 

тестування, оцінювання знань, умінь та навичок студентів-психологів. Для 

діагностики зазначеного компонента використовувався якісний аналіз 

навчальної успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційної 

сесії. Також, задля з’ясування стану когнітивно-пізнавального компоненту 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти застосовувалась 

авторська анкета «Професійна підготовка психолога та чинники 

професійного розвитку» та проективна методика «Незавершених речень» 

збірка (Додаток А) [690; 694]. Анкетування проводилось у письмовій формі за 

розробленими анкетами. За умови поліфакторного діагностування також 

проводилось індивідуальне опитування студентів. Перше запитання у 

зазначеній анкеті ставилося з метою з’ясування обізнаності з терміном 

«Професійна підготовка». Аналіз відповідей респондентів на це запитання 
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показав, що 74,5% опитаних у визначенні обмежились одним словом – 

навчання. Чіткої відповіді не змогли дати – 23,4%. Незнайомих з цим 

терміном виявилось 2,1%. Відображені дані опитування свідчать про те, що 

значна частина студентів дає нечітке визначення поняття «Професійна 

підготовка», називає лише деякі його ознаки, такі як освіта, виховання, 

навчання. Повну і правильну відповідь не дав жоден респондент. 

Відповідаючи на запитання «Як ви розумієте термін «професійна підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти» більшість студентів, а це 75,8 %, 

назвали навчання, освіта, підвищення кваліфікації, тренінги, та семінари, 22,4 

% майбутніх фахівців вважає навчання у ВУЗі за названим професійним 

спрямуванням, 1,8 % не змогли дати відповіді на це запитання анкети. 

На запитання «Як ви розумієте поняття «готовність до професійної 

діяльності та професійного розвитку» 84,3% студентів – відповіли, що це 

бажання одержати професію, 2,8% – вважають матеріальні і фінансові 

можливості стимулом до готовності до професіин̆ої діяльності (вбачаємо 

підміну цінностей), і 12,9 % – не відповіли на це запитання. З одержаних 

даних робимо висновок, що майбутні психологи в галузі спеціальної освіти 

не повністю володіють розумінням базових професійних понять. Результати 

аналізу четвертого питання анкети дають нам можливість стверджувати, що 

переважна більшість студентів має неповні знання і не може розкрити і 

пояснити що входить у ключові фахові поняття, і не дали відповідь на це 

запитання 40 % студентів. На запитання щоб Вас спонукало (чи могло 

спонукати) до професійного самовдосконалення як психолога 35,3% – надало 

відповідь, що саме висока оплата праці, 30,7% – вважає конкурентоздатність 

у майбутньому рушіин̆ою силою, і 5,9% – утрималося від відповіді. 

Запитання: що заважає (чи могло б стати на заваді) Вашому професіин̆ому 

розвитку психолога? – 35,9% – відсутність часу, 30,5% – відсутність 

фінансових можливостей, 25,7% – відсутність професіин̆ого ідеалу і фахівців, 

7,9% – відмітило, що немає заважаючих факторів. На запитання: які 
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методики професіин̆ого розвитку Ви знаєте? 83,7% – не назвало жодноі,̈ 

11,4% – назвали самоосвіту і самовиховання, 4,9% – назвали тренінги. 

Останнє запитання анкети стосувалося форм професіин̆ого розвитку, 

які використовуються під час навчання у вищому навчальному закладі, 29,1% 

– назвали лише тренінги, 60,9%, переважна більшість опитаних, не змогли 

згадати жодноі ̈форми. 

З метою перевірки уваги та вміння оперативно і логічно міркувати та 

для уникнення ефекту соціально бажаних відповідей студентам давалася 

проективна методика «Незавершених речень» (Додаток А). За результатами 

відповідей студентів визначались пізнавальний інтерес до професії психолога 

в галузі спеціальної освіти та професійної підготовки, а також до різних 

аспектів майбутньоі ̈професійної діяльності. Зокрема:  

1) до людей («Якби всі люди…», «У найближчому майбутньому 

люди…», «У процесі роботи психологом з людьми можна…» та ін.); 

2) до самовдосконалення і самоаналізу власної професійної діяльності 

(«Зв’язок між професійним самовдосконаленням і успішною професійною 

діяльністю психолога…», «Міркуючи про необхідність професійного 

самовдосконалення майбутніх психологів в галузі спеціальної освіти ...» та 

ін.); 

3) до чинників самовдосконалення («Результати роботи психолога в 

галузі спеціальної освіти залежать насамперед від…», «Успіх у професійній 

діяльності психолога в галузі спеціальної освіти залежить насамперед від…» 

та ін.); 

4) до навчання у вищому навчальному закладі («Успішне навчання 

студента-майбутнього психолога в галузі спеціальної освіти можливе 

насамперед за умови…», «Успішному навчанню студента-майбутнього 

психолога заважає…» та ін.); 

5) до діяльності психолога в галузі спеціальної освіти («У наш час 

психолог в галузі спеціальної освіти...», «Робота психолога в галузі 

спеціальної освіти у наші дні…» та ін.); 
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Результати анкетування свідчать про недостатній рівень сформованості 

когнітивно-пізнавального компоненту у структурі професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти (табл.2.3). 

Таблиця 2.3 

Рівні сформованості  

когнітивно-компетентнісного компонента (у %) 
 

Експериментальні 

групи 

Розподіл учасників констатувального етапу експерименту за 

рівнями когнітивно-компетентнісного критерію (%) 
Високий 

(Інноваційний

) 

Достатній 

(Продуктивн

ий) 

Середній 

(Реконструктив

ний) 

Низький 

(Репродуктивни

й) 

aбс % абс % абс % абс % 

Групи Е1 (199 осіб) 8 4,0 56 28,1 105 52,8 30 15,1 
Групи Е2 (294 особи) 14 4,8 80 27,2 148 50,3 52 17,7 
Групи Е3 (246 осіб) 12 4.9 68 27,7 128 52,0 38 15,4 
Психологи (210) 3 1,4 20 9,5 69 32,9 118 56,2 

 

Аналіз результатів дослідження свідчить про переважання середнього 

(реконструктивного) рівня сформованості когнітивно-компетентнісного 

компоненту: 52,8%, 50,3%, 52,0% (105, 148, 128 осіб) у групах Е1 (199 осіб), 

Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб), відповідно. Лише 4,0%, 4,8%, 4,9% (8, 14, 12 

осіб) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб), відповідно, 

виявили високий (інноваційний) рівень за даним критерієм, 28,1%, 27,2%, 

27,7% (56, 80, 68 осіб) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб), 

відповідно, – достатній (продуктивний) рівень, 15,1%, 17,7%, 15,4% (30, 52, 

38 осіб) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб), відповідно, – 

низький (репродуктивний) рівні. Серед психологів високий (інноваційний) 

рівень мають лише 1,4% (3 особи), достатній (продуктивний) – 9,5% (20 

осіб), середній (реконструктивний) – 32,9% (69 осіб), низький 

(репродуктивний) – 56,2% (118 осіб).  

Проте, за даними моніторингу констатувального етапу експерименту, 

абсолютна більшість реципієнтів виявила високий рівень зацікавленості та 

включеності у діяльність. В той же час, в окремої частини студентів було 

зафіксовано доволі низький рівень сформованості когнітивних операцій. 
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Одержані в процесі констатувального зрізу дані за усіма показниками 

когнітивно-пізнавального критерію, свідчать про те, що вцілому для студентів-

психологів та працюючих психологів в галузі спеціальної освіти характерною 

була відсутність системності знань;чітких уявлень про психолого-педагогічну 

діяльність, як наслідок, маємо неповністю сформоване ставлення до неї та 

відсутність здатності управляти зазначеною діяльністю. 

Операційно-діяльнісний компонент передбачає володіння та 

використання комплексу узагальнених способів з планування, організації, 

контролю та корекції професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти та містить наступні показники: готовність до професійної діяльності: а) 

сформованість діагностичних умінь, б) сформованість змістово-процесуальних 

умінь, в) сформованість прогностичних умінь; здатність використовувати набуті 

вміння та навички при вирішенні професійних завдань [690; 694]. 

Для з’ясування стану сформованості процесуально-діяльнісного  

компоненту професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

застосовувалась авторська анкета «Психолого-педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх психологів» (Додаток А) та розв’язання студентами 

психолого-педагогічних ситуацій [690; 694].  

Студентам пропонували набір з психолого-педагогічних ситуацій, що 

вимагали аналізу з позиції психолога. Наприклад, використовувалася 

ситуація, де учень спецшколи розчарований своїми навчальним успіхами, 

сумнівається у своїх здібностях тому що, одержав низький бал з іноземної 

мови за рік, і звертається до психолога: «Як Ви вважаєте, чи вдасться мені 

коли-небудь вивчити іноземну мову на відмінно?» Що на це має йому 

відповісти психолог? Вимагалося спроектувати дану ситуацію і висловити 

власну позицію з точки зору того, що хотів би почути від психолога учень 

четвертого та десятого класу? Або інша ситуація. Після кількох тренінгових 

занять з командогрупування учні девятого класу звернулися до психолога: 

«Ми невпевнені в тому, що Ви як психолог зможете нас навчити дружити 

усім класом». Ваша реакція на звертання учнів: а) з власної позиції як 
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майбутнього психолога; б) з позиції практичного психолога зі стажем 

роботи; в) з позиції психолога, досвід якого всього один рік. 

У процесі аналізу розв’язання психолого-педагогічних задач бралося до 

уваги вміння майбутнього психолога в галузі спеціальної освіти раціонально 

розподілити свої зусилля під час вирішення проблеми (здатність послідовно 

й логічно здійснити аналіз ситуації, відповідно змінюючи тон і форму 

спілкування, засоби і методи впливу), виявляти власну позицію, прийняти 

позицію учня, зрозуміти його реакцію, змоделювати ставлення групи до 

ситуації та відрефлексувати її з опорою на плюралізм (варіативність або 

альтернативність) думки. 

Уміння передбачати результати своєї діяльності оцінювалися за такою 

градацією: 5 балів – правильна і повна корекція (високий рівень); 4-3 бали – 

частково правильна корекція (середній); 2 бали – неправильна, «штучна» 

корекція (низький рівень). 

Як свідчать одержані дані, чимало студентів відчувають значні 

утруднення, аналізуючи психолого-педагогічні ситуації. Проте, вони не 

пов’язують свої слабкі сторони з прогалинами у засвоєнні навчального 

матеріалу, відсутністю чи частковою відсутністю знань з предметів 

фундаментального та професійноорієнтованого циклів. Зазначимо, що 

високий (інноваційний)рівень умінь за цими показниками мають лише 17,0% 

досліджуваних. Відчувають ускладнення при виокремленні й узагальненні 

своїх здобутків у цілісному фрагменті навчально-професійної діяльності 

31,7% майбутніх психологів в галузі спеціальної освіти. 14,0% студентів при 

розв’язанні психолого-педагогічних ситуацій не заглиблювалися у їх зміст та 

кінцевий результат. 

Для виконання цього завдання студентам необхідно володіти вмінням 

визначати точку зору учня, імітувати його міркування, розуміти, як той 

сприймає дану ситуацію, чому вчинив саме так. Застереження під час 

розв’язання психолого-педагогічної ситуації: напружене очікування; 

адаптація до нових умов; довірливі контакти; підтримка, примирення, 



248 
 

  

задоволення інтересу; наполягання й взаємонаполягання; довіра, 

розгубленість, обмірковування плану; наслідування (позитивного чи 

негативного); спілкування, виконання доручень, колективна розмова, 

індивідуальна бесіда; конфлікт, у разі виникнення; конкуренція, зневажання, 

емоційний вибух тощо. У такому контексті психолого-педагогічна ситуація 

завжди конкретна, може попередньо проектуватися або виникати стихійно 

під час проведення занять та інших видів навчальної діяльності. 

Встановлений стан сформованості операційно-діяльносного 

компонента представлено у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Рівні сформованості операційно-діяльнісного компонента (у %) 
 

Експериментальні 

групи 

Розподіл учасників констатувального етапу експерименту за 

рівнями оперативно-діяльнісного критерію (%) 
Високий 

(Інноваційний

) 

Достатній 

(Продуктивн

ий) 

Середній 

(Реконструктив

ний) 

Низький 

(Репродуктивни

й) 

aбс % абс % абс % абс % 

Групи Е1 (199 осіб) 7 3,5 10 5,0 40 20,1 142 71,4 
Групи Е2 (294 особи) 11 3.7 18 6,1 70 23,8 195 66,4 
Групи Е3 (246 осіб) 9 3,7 16 6.5 58 23,6 163 66,2 
Психологи (210) 1 0,5 24 11,4 88 41,9 97 46,2 

Отже, за результатами дослідження сформованості оперативно-діяльнісного 

компоненту стверджуємо про переважання низького (репродуктивного) рівня: 

71,4%, 66,4%, 66,2% (142, 195, 163 особи) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), 

Е3 (246 осіб), відповідно. Лише 3,5%, 3,7%, 3,7% (7, 11, 9 осіб) у групах Е1 (199 

осіб), Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб), відповідно, виявили високий (інноваційний) 

рівень за даним критерієм, 5,0%, 6,1%, 6,5% (10, 18, 16 осіб) у групах Е1 (199 осіб), 

Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб), відповідно, – достатній (продуктивний) рівень, 20,1%, 

23,8%, 23,6% (40, 70, 58 осіб) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб), 

відповідно, – середній (реконструктивний) рівень. Серед практикуючих 

психологів високий (інноваційний) рівень мають лише 0,5% (1 особа), достатній 

(продуктивний) – 11,4% (24 особи), середній (реконструктивний) – 41,9% (88 осіб), 

низький (репродуктивний) – 46,2% (97 осіб). 
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Важливим етапом нашого дослідження є вивчення стану сформованості 

результативно-рефлексивного компонента в структурі професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. Його метою передбачено 

визначення особливостей усвідомлення особистих рис і професійно 

важливих якостей майбутнього фахівця, що зумовлюють ставлення студентів 

до себе та ідентифікацію в якості психолога в галузі спеціальної освіти, 

сприйняття та усвідомлення сенсу обраної професії. Показниками є: 

здатність до самоуправління та відповідальності за власні дії (аналіз 

суперечностей, прогнозування, цілепокладання, планування, оцінка якості, 

прийняття рішення,самоконтроль, корекція); здатність до самоаналізу та 

рефлексії; орієнтація на самовдосконалення, саморозвиток через свідому 

постановку  та виконання професійних завдань більш високого рівня складності 

зметою забезпечення конкурентноспроможності. 

Для одержання даних про рівень сформованості даного компонента 

використовувались опитувальник «Рівень суб’єктивного контролю» 

(РСК), проективна методика «Опис життєвого шляху успішного 

психолога», методика М. Куна – Т. Мак-Партланда «Хто Я?», методика 

«Який Я психолог?» та діагностика потреби у самовдосконаленні 

(Р. Бабушкін) (Додаток А) [690; 694].  

Показник - здатність до самоуправління та відповідальності за власні 

дії (аналіз суперечностей, генералізація очікувань прогнозування, 

цілепокладання, планування, оцінка якості, прийняття 

рішення,самоконтроль, корекція) ми визначали за допомогою опитувальника 

«Рівень суб’єктивного контролю» (РСК). Даний тест слугує для виявлення 

екстернального або інтернального типу поведінки засобом генералізації 

очікувань. У першому випадку людина вважає, що події, що з нею 

відбуваються, – результат дії зовнішніх сил – випадку, інших людей тощо. У 

другому випадку людина інтерпретує значущі події як результат своєї 

діяльності. Висловлені у стенах результати були зіставлені з нормою (5,5). 

Показник вище 5,5 свідчить про інтернальний тип контролю в даній сфері, 
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нижче 5,5 –  про екстернальний. Було встановлено, що опитані з високим 

показником суб’єктивного контролю (31,3 % опитуваних) володіють 

емоційною стабільністю, завзятістю, рішучістю, товариськістю, високим 

рівнем самоконтролю та стриманістю. З низьким (28,5% опитуваних), – 

навпаки, є емоційно нестійкими, схильними до неформальної поведінки, 

мало спілкуються, мають низький рівень самоконтролю і високу 

напруженість. Оскільки більшості опитаних (48,7%) властива більш-менш 

широка варіабельність поведінки в залежності від конкретних соціальних 

ситуацій, то й особливості суб'єктивного контролю також можуть 

змінюватися у психологів в галузі спеціальної освіти в залежності від того, 

чи вважають вони ситуацію складною чи простою, приємною чи неприємною 

і т. д. Рівень суб’єктивного контролю підвищується в результаті проведення 

психологічної корекції. При цьому слід пам’ятати, що інтернали воліють до 

недирективних методів психологічної корекції; а екстернали як особистості з 

підвищеною тривожністю, схильні до депресій, суб’єктивно більш задоволені 

поведінковими методами. В цілому можна зробити висновок про те, що для 

більшості студентів (практиків), які пройшли обстеження, властивий 

незадовільний екстернальний локус контролю. 

Проективна методика «Опис життєвого шляху успішного 

психолога» (Додаток А) застосовувалася з метою виявлення у досліджуваних 

ставлення до окремих аспектів професійної діяльності, визначення рівня 

сформованості самопізнання особистості майбутнього психолога в галузі 

спеціальної освіти та з метою діагностики усвідомлення кар’єрних орієнтирів 

особистості. Контент-аналіз творів виявляє спрямованість і зміст 

самопрогнозів, ступінь їхньої визначеності. Студентам пропонувалося 

змоделювати в описовій формі особистий і професійний шлях становлення 

психолога, що уможливило проведення професійно-педагогічного 

самодослідження, здійснити саморефлексію, яка власне спонукала їх до 

висновку про необхідність спеціальної підготовки, визначення рівня 

домагання в утвердженні Я-психолог в галузі спеціальної освіти. Останнє, за 
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О. Пехотою, виявляється як у зовнішніх (вплив викладачів, рівень 

викладання психологічних і спеціальних дисциплін, загальна атмосфера 

навчального закладу та групи), так і у внутрішніх детермінантах (цілі і 

мотивація студента щодо одержання диплома про вищу освіту, загальна 

спрямованість особистості (яка знаходить своє вираження в рівні розвитку 

системи професійно значущих відносин), рівень пізнавальної і професійної 

активності, змістове наповнення образу Я тощо) [690; 694]. 

Аналіз описів проективної методики життєвий шлях успішного 

психолога в галузі спеціальної освіти, виявив кілька основних, векторів 

життєвого шляху студентів, за яких можна досягти успішного результату в 

професійному напрямі. Було підтверджено переважання в ієрархії навчально-

професійних мотивів (опанування професією психолога в галузі спеціальної 

освіти, забезпечення високого рівня професіоналізму) та широких соціальних 

мотивів (підтримання здорового психологічного клімату у колективі, у 

суспільстві тощо) [280; 690; 694].  

На підставі аналізу відповідей студентів констатуємо, що професійну 

діяльність психолога в галузі спеціальної освіти зумовлюють наступні 

фактори: загальна якісна професійна підготовка в галузі спеціальної освіти, 

що відповідає ринку праці (13,4%); володіння необхідними освітніми 

технологіями (12,1%); здатність швидко оволодівати необхідними знаннями 

(9,2%); володіння іноземною мовою на достатньому рівні (3,5%); уміння 

планувати свої дії (3,9%); здатність до творчого підходу до своїх 

професійних обов’язків (5,1%); позитивне ставлення до своєї роботи (3,9%); 

уміння користуватися відповідною фаховою літературою, документацією 

(7,9%); здатність орієнтуватися у нестандартних ситуаціях (7,1%); бажання 

до безперервного професійного вдосконалення (9%); здатність аналізувати 

(6,3%). 

Оскільки нас цікавила здатність до управління професійною 

діяльністю, ми вважали за доцільне дещо змінити інструкцію методики 

«М. Куна – Т. Мак-Партланда «Хто Я?» (Додаток А), і пропонували 
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досліджуваним оцінити твердження, уявляючи себе з позиції психолога в 

галузі спеціальної освіти [280; 690; 694]. Це дало змогу визначити потенційні 

можливості для успішного вирішення навчальних завдань та професійних 

проблем у майбутній діяльності, реалізації рольових очікувань учасників у 

ситуації навчальної взаємодії. Чим більше балів одержували досліджувані, 

тим вищою вважалися їхні потенційні можливості (здатності). Якісний і 

кількісний аналіз даних дав змогу виявити зміст мотивації досліджуваних 

щодо майбутньої професійної діяльності, уявлення про неї, наявності 

особистісного професійного еталону (Я–реальне і Я–уявне як фахівець) та 

здатності до управління професійною діяльністю. Загальною тенденцією є 

визначення позитивного ставлення спеціальних психологів до істотних 

аспектів професійної діяльності. Йдеться про позитивне ставлення до 

професії, бажання самовдосконалюватися та саморозвиватися, бути 

корисним, позитивно впливати на соціум, але у 14,1 % студентів виникли 

коливання щодо впевненості у своїх професійних можливостях. 

Потреба в самовдосконаленні визначалася за методикою Р. Бабушкіна 

«Діагностика потреби у самовдосконаленні» (Додаток А) [690]. 

Використовувалося 30 запитань, які визначали вираженість потреби у 

самовдосконаленні за шкалою: високий ступінь (71 – 90 балів), середній 

ступінь (62 – 70 балів); низький ступінь (30 – 61 балів). Виходячи з 

результатів даного тесту, низький ступінь вираженості потреби у 

самовдосконаленні виявили у 24,9%, середній ступінь – у 61,8%, високий 

ступінь – у 13,3% студентів. Одержані результати свідчать, що зазначена 

потреба студентської молоді не є достатньою. 

При визначенні рівня сформованості особистісно-рефлексивного 

компоненту в структурі професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти оптимальним вважався середній рівень, оскільки високий 

рівень свідчить про занадто глибоке занурення і відхід від реального відчуття 

і сприйняття. За результатами нашого дослідження підсумовуємо, що саме 

середній рівень сформованості особистісно-рефлексивного компоненту в 
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структурі професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

дозволяє досягти вершин у професії.  

Рівні сформованості особистісно-рефлексивного компонента в 

структурі професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

представлено в таблиці результатів 2.5. 

Таблиця 2.5 

Рівні сформованості результативно-рефлексивного компонента (у %) 

 

Експериментальні 

групи 

Розподіл учасників констатувального етапу експерименту за 

рівнями результативно-рефлексивного критерію (%) 
Високий 

(Інноваційний

) 

Достатній 

(Продуктивн

ий) 

Середній 

(Реконструктив

ний) 

Низький 

(Репродуктивни

й) 

aбс % абс % абс % абс % 

Групи Е1 (199 осіб) 9 4,5 14 7,0 68 34,2 108 54,3 
Групи Е2 (294 особи) 15 5,1 16 5,4 94 32,0 169 57,5 
Групи Е3(246 осіб) 10 4,0 16 6.5 88 35,8 132 53,7 
Психологи (210) 12 5,7 48 22,9 70 33,3 80 38,1 

Як видно з таблиці, аналіз результатів дослідження свідчить також про 

переважання низького (репродуктивного) рівня сформованості 

результативно-рефлексивного компоненту: 54,3%, 57,5%, 53,7% (108, 169, 

132 особи) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), К (246 осіб), відповідно. 

Лише 4,5%, 5,1%, 4,0% (9, 15, 10 осіб) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), 

Е3 (246 осіб), відповідно, виявили високий (інноваційний) рівень за даним 

критерієм, 7,0%, 5,4%, 6,5% (14, 16, 16 осіб) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 

особи), Е3 (246 осіб), відповідно, – достатній (продуктивний) рівень, 34,2%, 

32,0%, 35,8% (68, 94, 88 осіб) у групах Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), Е3 (246 

осіб), відповідно, – середній (реконструктивний) рівень. Серед психологів 

високий (інноваційний) рівень мають лише 5,7% (12 осіб), достатній 

(продуктивний) – 22,9% (48 осіб), середній (реконструктивний) – 33,3% (70 

осіб), низький (репродуктивний) – 38,1% (80 осіб). 

На основі здійсненого науково-теоретичного аналізу сутності 

досліджуваного нами феномена професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, на першому етапі констатувального експерименту 
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схарактеризовано якісний рівень зазначених вище критеріїв за допомогою 

застосування емпіричних методів (цілеспрямованого педагогічного 

спостереження, анкетування, тестування, аналізу педагогічних ситуацій 

тощо) які, крім навчальної і корекційної, виконували в дослідженні 

контрольно-діагностувальну функцію. Дослідження містило як традиційні 

форми контролю, так і нетрадиційні: усні, письмові (за відтворенням 

інформації), іспити, заліки, опитування (за формою проведення), 

індивідуально-творчі та експериментально-діагностичні (за змістом). 

Зазначені форми контролю та самоконтролю забезпечують зворотній зв'язок, 

дають інформацію викладачеві про засвоєння знань, про зміст і сутність 

психологічних і педагогічних складових у професійній підготовці психологів в 

галузі спеціальної освіти. Це дає змогу оперативно реагувати на недоліки, 

труднощі та помилки, що заважають засвоєнню навчальної інформації, 

шляхом індивідуально-особистісної орієнтації на сприйняття окремих 

методик, технологій діагностики, реабілітації та корекції, внесення в процес 

змінювання матеріалу, використання методів подання та застосування знань, 

зміни ступеню труднощів тощо. Певне місце займає самоконтроль, 

самоперевірка, самокорекція (самотестування, самоспостереження, 

рефлексія) з наступним обговорюванням у групі. 

Отже, діагностування учасників констатувального етапу експерименту 

дало змогу відтворити загальну картину стану досліджуваного явища та 

диференційовано підійти до визначення вихідного стану професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 
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Таблиця 2.6 

Усереднений показник сформованості компонентів професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти студентів і 

практикуючих психологів (констатувальний етап експерименту) 

 

На всіх етапах констатувального дослідження мали місце методи 

первинного аналізу та узагальнення. Діагностичний інструментарій 

залишався постійним упродовж усієї експериментальної роботи першого 

етапу констатувального дослідження, зазнавав змін лише зміст тестів, анкет і 

завдань.  

Р
ів

н
і 

Г
р
у
п

и
 Критерії Показник 

сформованос

ті 

Компонентів пп 

Професійно-

мотиваційний 
Когнітивно-

компетентнісний 
Операційно-

діяльнісний 
Результативно-

рефлексивний 

абс % абс % абс % абс % абс % 

В
и

со
к
и

й
 

(І
н
н
ов

ац
ій

н
и
й
) Групи Е1 

(199 осіб) 
4 2,0 8 4,0 7 3,5 9 4,5 7 3,5 

Групи Е2 

(294 особи) 
7 2,4 14 4,8 11 3.7 15 5,1 12 4,1 

Групи Е3 

(246 осіб) 
7 2,8 12 4.9 9 3,7 10 4,0 10 4,1 

Психологи 9 4,3 3 1,4 1 0,5 12 5,7 6 2,9 

Д
о
ст

ат
н

ій
 

(П
р
о

д
у
к
ти

в
н

и

й
) 

Групи Е1 

(199 осіб) 
75 37,7 56 28,1 10 5,0 14 7,0 39 19,6 

Групи Е2 

(294 особи) 
110 37,4 80 27,2 18 6,1 16 5,4 56 19,0 

Групи Е3 

(246 осіб) 
92 37,4 68 27,7 16 6.5 16 6.5 48 19,5 

Психологи 26 12,4 20 9,5 24 11,4 48 22,9 30 14,3 

С
ер

ед
н

ій
 

(Р
ек

он
ст

ру
кт

и
в

н
и
й
) 

Групи Е1 

(199 осіб) 
100 50,3 105 52,8 40 20,1 68 34,2 78 39,2 

Групи Е2 

(294 особи) 
140 47,6 148 50,3 70 23,8 94 32,0 113 38,4 

Групи Е3 

(246 осіб) 
123 50,0 128 52,0 58 23,6 88 35,8 99 40,2 

Психологи 121 57,6 69 32,9 88 41,9 70 33,3 87 41,4 

Н
и

зь
к
и

й
 

(Р
еп

ро
д
ук

ти
вн

и
й
) 

Групи Е1 

(199 осіб) 
20 10,0 30 15,1 142 71,4 108 54,3 75 37,7 

Групи Е2 

(294 особи) 
37 12,6 52 17,7 195 66,4 169 57,5 113 38,5 

Групи Е3 

(246 осіб) 
24 9,8 38 15,4 163 66,2 132 53,7 89 36,2 

Психологи 54 25,7 118 56,2 97 46,2 80 38,1 87 41,4 

У
сь

о
го

 

Групи Е1 

(199 осіб) 

199 100 199 100 199 100 199 100 199 100 

Групи Е2 

(294 

особи) 

294 100 294 100 294 100 294 100 294 100 

Групи Е3 

(246 осіб) 

246 100 246 100 246 100 246 100 246 100 

Психологи 210 100 210 100 210 100 210 100 210 100 
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На другому етапі експерименту на основі визначених критеріїв та 

показників готовності психолога до означеної діяльності та за допомогою 

підібраних організаційних форм і методів діагностування було з'ясовано 

чотири рівні сформованості визначених компонентів за відповідними 

критеріями: високий (інноваційний), достатній (продуктивний), середній 

(реконструктивний), та низький (репродуктивний). У ході 

експериментального констатувального етапу дослідження нами з'ясовані їх 

якісні характеристики. Представимо кожний з чотирьох критеріїв у форматі 

заявлених чотирьох рівнів (Додаток Б). Такий розподіл за критеріальними 

рівнями надавав можливість побудувати та перевірити методами вторинної 

статистичної обробки експериментальних даних припущення про наявність 

високої кореляції між першим та другим, третім та четвертим критеріями. Хоча, 

як показало проведене дослідження стану сформованості компонентів 

професійної підготовки у студентів (психологів), певний рівень сформованості 

психологічних і педагогічних знань за операційно-діяльнісним критерієм 

відбувався за умовою одержання та усвідомлення інформації щодо основ 

професійної діяльності та сформованості професійного мислення (когнітивно-

компетентнісний критерій). При цьому інформаційна освіченість суб'єкта не 

завжди передбачає факт певного рівня оволодіння практичними вміннями та 

навичками використання знань у корекційно-професійній діяльності (дані за 

операційно-діяльнісним критерієм нижчі, ніж за когнітивно-компетентнісним).  

Аналіз одержаних результатів дозволив зробити висновки про загальний 

середній і низький рівень сформованості компонентів професійної підготовки у 

студентів та психологів в галузі спеціальної освіти. Лише за професійно-

мотиваційним критерієм спостерігається більш позитивна ситуація, оскільки 

більшість психологів та студентів усвідомлюють необхідність та важливість 

володіння професійними знаннями та вміння як базису професійної 

компетентності. З іншого боку, неналежна забезпеченість змісту підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти зумовлює переважно низький і середній 
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показники таких критеріїв як когнітивно-компетентнісний та операційно-

діяльнісний.  

Переважно низький стан розвитку рефлексивно-результативних 

характеристик студентів (психологів) свідчить про незначний (або іноді 

відсутній) особистий досвід корекційно-психологічної діяльності взагалі (у 

студентів) та недостатню орієнтованість працюючих психологів в галузі 

спеціальної освіти на необхідність та важливість самоаналізу, саморозвитку та 

професійного самоздійснення.  

З метою узагальнення одержаних експериментальних даних і на основі 

критеріальної моделі оцінки готовності психологів до інноваційної 

професійної діяльності нами було визначено усереднений показник 

сформованості компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти студентів і психологів на констатувальному етапі 

експерименту. 

Отже, належна констатувальна діагностика забезпечує науковий підхід 

до організації роботи зі студентами, їх професійного розвитку та 

саморозвитку. Сучасна професійноспрямована підготовка психологів в галузі 

спеціальної освіти – це цілісний процес, система, яка складається з цілого 

ряду підсистем, кожна з яких виконує свою функцію. Кожен етап навчання 

має свою специфіку. Ця специфіка проявляється в методологічному та 

психологічному планах. У першому – матеріал змінюється за структурою, 

складністю змісту. Щодо другого – передбачається розвиток компонентів 

професійноспрямованої діяльності, вдосконалення процесів і операцій 

мислення, формування професійних інтересів. Забезпечення процесу якісної 

діагностики завдяки представленим методикам уможливить спостереження 

транс- та міжкомпонентного зв’язку. Діагностика успішності професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти дозволить одержати не 

лише інформацію для роздумів і подальшого аналізу, але й сприятиме 

визначенню напрямів та перспектив професійного зростання, зміцнення 



258 
 

  

адекватної професійної самооцінки, позитивної Я-концепції і психологічної 

комфортності майбутнього фахівця [690; 694]. 

Також особливу увагу слід зосередити на тому, що реформування 

досліджуваної освітньої галузі потребує розробки наукових основ системи 

професійно орієнтованої підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

шляхом усунення дрібних навчальних курсів та створення інтегративних 

транс- та міждисциплінарних комплексів, які склали б базу для оволодіння 

теоретичними основами та практичними вміннями діагностичної, корекційної, 

реабілітаційної, консультативно-просвітницької роботи, що має забезпечити 

фундаменталізацію всієї професійної підготовки.  

Висвітлені аргументи підтверджують необхідність розробки й 

реалізації моделі психологічної і педагогічної складових професійної 

підготовки конкурентоспроможного фахівця.  

Здійснений ґрунтовний аналіз тематичних планів медичних, 

психологічних і педагогічних дисциплін в освітньо-професійній програмі 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти підтвердив необхідність 

застосування сучасних інноваційних технологій в підготовці психологів в 

галузі спеціальної освіти засобом дотримання таких тенденціій, як:  

- універсальна взаємодія різних педагогічних систем і технологій 

навчання, впровадження на практиці нових форм і цілісних педагогічних 

систем, що забезпечить ефективність педагогічного процесу на основі 

компетентнісного підходу;  

- необхідність дотримання умови раціонального поєднання зарубіжного 

передового педагогічного досвіду на царині психологічної освіти із 

новаторським педагогічним доробком українських вчених та педагогів-

організаторів вищої освіти зазначеного профілю; 

- значне й постіин̆е зростання ролі комунікативноі ̈ спрямованості 

навчання, в тому числі і володіння іноземною мовою – це та професійна і 

культурна база для фахівця будь-якої спеціальності, що дає йому можливість 

бути рівноправним партнером у міжнародному співробітництві; зростання 
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ролі компетентнісної мобільності студента як учасника навчального процесу 

в умовах інтернаціоналізації;  

- одним з провідних завдань професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти має бути розвиток їх професійного управлінського 

мислення, яке характеризується усвідомленим, цілеспрямованим, системним 

підходом та має відбуватися завдяки: формуванню специфічних професійних 

знань, вмінь та навичок у межах спеціальних обов’язкових та елективних 

навчальних курсів, спецкурсів, спрямованих на опанування студентами 

професійних узагальнень; активізації мисленнєвих процесів завдяки 

впровадженню системи тренінгів, дискусій, рольових ігор, навчальних 

конференцій, науково-дослідних гуртків і студій, методів проекції та 

ситуативного навчання, наставництва; навчальній та супервізорській 

практиці;  

- маніфестація управлінської компетентності як основи професійної 

діяльності фахівця, зокрема, психолога, що характеризується особливостями 

усвідомлення поведінки та діяльності людей в організації і є часткою сфери 

культури праці, культури професійної діяльності. В особистісному плані 

організаційно-управлінська компетентість визначається певними 

особливостями, якостями та стилем діяльності психолога, що безпосередньо 

впливають на умови співробітництва у досягненні мети; 

- логічна необхідність, що зумовлена вищенаведеним аналізом щодо 

визначення закономірностей та можливостей створення проекцій 

інноваційної функціональної системи компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти. 

Аналіз результатів констатувального етапу дослідження дозволив 

визначити об’єктивний стан сформованості зазначених компонентів та  

уможливив висновок про коректність загальної мети дослідження щодо тактики 

проведення формувального експерименту, враховуючи особливості та 

потенційні можливості його учасників, та підтвердив доцільність 

вдосконалення процесу навчання майбутніх і працюючих психологів в галузі 
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спеціальної освіти, спрямованого на вдосконалення компонентів професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Зазначений аналіз підтвердив необхідність трансформації змісту 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти з урахуванням 

особливостей наукової і професійної діяльності на світовому ринку послуг. 

Реалізація зазначеного передбачає гнучкість змісту зазначеної професійної 

підготовки у вищих навчальних закладах, що полягає в постійному 

оновленні/вдосконаленні всіх її структурних компонентів відповідно до 

актуальних тенденцій (глобалізації, інтеграції, стандартизації, 

фундаменталізації, інформатизації, неперервності, інноваційності), 

перспектив розвитку вищої освіти та сучасних вимог до підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти до наукової і професійної діяльності 

інноваційного характеру з урахуванням попиту на світовому ринку послуг. 

Узагальнення окреслених теоретико-концептуальних засад дало 

підстави для розробки методики емпіричного дослідження. Виділені 

теоретико-методологічні засади змістової, методичної та організаційної 

складових професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

підтверджують доцільність та виступають підґрунтям для розробки системи 

зазначеного процесу. 

Аргументовано, що розвиток суспільства на сучасному етапі 

характеризується надзвичайно складними процесами, що призводять до 

глибинних якісних змін, які охоплюють усі сфери життєдіяльності людини. В 

умовах глобалізації, інтеграції й ускладнення соціальної діяльності, значної 

кількості інформації, швидкого та постійного оновлення технологій 

психологи в галузі спеціальної освіти можуть успішно функціонувати тільки в 

тому випадку, якщо вони матимуть певні життєві ціннісні орієнтації, якості і 

здібності, що забезпечать стійкість їх розвитку, соціальну мобільність, 

творчу особистісну позицію та гнучку адаптацію до всіх трансформацій. Це 

обумовлює необхідність заміни традиційної «знаннєвої» парадигми вищої 

освіти на нову, яка більшою мірою відповідатиме актуальним і 
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перспективним потребам як розвитку суспільства, так і потребам самих 

фахівців.  

Висновки до другого розділу  

Провідна ідея професійної підготовки психологів означеної галузі 

полягає у запровадженні такої функціональної системи, впровадження якої 

дало б змогу цілевідповідно, методологічно й освітньо-процесуально 

забезпечити якість і результативність навчально-виховного процесу у вищій 

школі. Обґрунтовано доцільність використання за основу наукового пошуку 

консолідацію методологічного, теоретичного та практичного концептів у 

сукупності відповідних їм підходів (гуманістичний, аксіологічний, 

гносеологічний, акмеологічний, системний, контекстний, інтегративний, 

діяльнісний, системно-діяльнісний, особистісно-діяльнісний, рефлексивно-

діяльнісний, особистісноорієнтований), що представлені інтегральною 

взаємодією і є нерозривним механізмом стосовно професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти. Отже, комплексне поєднання 

концептуальних підходів створює передумови до глибинного розуміння і 

осягнення суті та шляхів вдосконалення досліджуваного феномену 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

На підґрунті узагальнення концептуальних підходів було окреслено 

принципи професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. До 

системи принципів включено наступні: загальнодидактичні – науковості, 

наступності, системності, професійно-педагогічної спрямованості, 

гуманізації й гуманітаризації, єдності раціонального й емоційного, єдності 

емпіричного та теоретичного знання, доступності, наочності, активності, 

цілеспрямованості та мотивації, значущості знань і професійної 

компетентності, самостійності, зв’язку вивчення психології з життям і 

практикою; спеціальні – діагностико-корекційного підходу, креативності в 

контексті професійно-педагогічної спрямованості, єдності предметно-

орієнтованого й особистісно-орієнтованого вивчення спеціальної психології, 

організації постійної професійної взаємодії, інтегративності знань та 



262 
 

  

модульності інтегративних транс- та міждисциплінарних курсів, 

раціонального запровадження іншомовної компетенції, орієнтації на 

самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення, самовиховання, 

самореалізацію, самоуправління та самоздійснення особистості спеціального 

психолога. Вищенаведені принципи органічно пов’язані між собою. Їх 

взаємодоповнення і сумісна реалізація підвищують якість процесу підготовки 

майбутніх спеціальних психологів, забезпечують цілісність функціонування 

процесу професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. 

Разом з тим, кожний принцип має свою зону найбільш повного здійснення. 

Усвідомлення й упровадження принципів у навчальному процесі надало 

можливість організувати такий процес відповідно до його закономірностей, 

обґрунтовано й свідомо визначити його цілі й виважено підійти до змістового 

наповнення, відбору форм і методів навчання, що були тотожними цілям.  

Визначено компоненти професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти: професійно-мотиваційний, когнітивно-компетентнісний, 

операційно-діяльнісний, результативно-рефлексивний. Дані структурні 

компоненти є взаємопов’язаними, взаємозалежними та доповнюючими один 

одного. Відповідно до кожного структурного компонента, враховуючи 

специфіку діяльності спеціального психолога, визначено критерії та 

показники рівнів їх сформованості: професійно-мотиваційний; когнітивно-

компетентнісний; операційно-діяльнісний; результативно-рефлексивний. 

На основі визначених критеріїв та показників та за допомогою 

підібраних організаційних форм і методів діагностування виокремлено 

чотири рівні сформованості зазначених компонентів: високий 

(інноваційний), достатній (продуктивний), середній (реконструктивний) та 

низький (репродуктивний).  

Згідно аналізу результатів констатувального етапу дослідження 

визначено об’єктивний стан сформованості компонентів професійної 

підготовки, що уможливив висновок щодо тактики проведення 

формувального експерименту, враховуючи особливості та потенційні 
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можливості його учасників, та підтвердив доцільність вдосконалення 

процесу навчання майбутніх і працюючих спеціальних психологів, 

спрямованого саме на вдосконалення компонентів професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти. Виділені теоретико-методологічні 

засади змістової, методичної та організаційної складових професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти підтвердили доцільність та 

виступили підґрунтям для розробки системи зазначеного процесу.  

За результатами емпіричного дослідження професійно-мотиваційного 

компонента було з’ясовано, що високий (інноваційний) рівень сформованості 

компоненту виявлений лише у 2,0%, 2,4%, 2,8% в групах Е1, Е2, Е3, 

відповідно, серед психологів-практиків – лише 4,3%; когнітивно-

компетентнісного: 4,0%, 4,8%, 4,9%, серед психологів-пратиків – лише 1,4%; 

оперативно-діяльнісного: стверджуємо про переважання низького 

(репродуктивного) рівня: 71,4%, 66,4%, 66,2% та лише 3,5%, 3,7%, 3,7% 

виявили високий (інноваційний), серед психологів-практиків високий 

(інноваційний) рівень мали 0,5%, а низький (репродуктивний) – 46,2%; 

результативно-рефлексивного: переважання низького (репродуктивного) 

рівня: 54,3%, 57,5%, 53,7%, лише 4,5%, 5,1%, 4,0% виявили високий 

(інноваційний) рівень, серед психологів-практиків високий (інноваційний) 

рівень мають 5,7%, а низький (репродуктивний) – 38,1%. 

Аналіз результатів підтвердив необхідність трансформації змісту 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти з урахуванням 

особливостей наукової і професійної діяльності на світовому ринку послуг. 

Реалізація зазначеного передбачає гнучкість змісту досліджуваної 

професійної підготовки у закладах вищої освіти, що полягає в постійному 

оновленні/вдосконаленні всіх її структурних компонентів відповідно до 

актуальних тенденцій (глобалізації, інтеграції, стандартизації, 

фундаменталізації, інформатизації, неперервності, інноваційності), 

перспектив розвитку вищої освіти та сучасних вимог до підготовки 
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психологів до наукової і професійної діяльності інноваційного характеру з 

урахуванням попиту на світовому ринку послуг. 

Усвідомлення й упровадження принципів у навчальному процесі надає 

можливість організувати такий процес відповідно до його закономірностей, 

обґрунтовано й свідомо визначити його цілі й виважено підійти до змістового 

наповнення, відбору форм і методів навчання, які були б тотожними цілям. 

Матеріали розділу висвітлені в таких публікаціях автора: [681; 685; 690; 

691; 692; 694; 695; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 707] 
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РОЗДІЛ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГІВ В ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

3.1. Педагогічні технології реалізації професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти.  

Визначивши європейський напрям розвитку освіти як основний і 

принциповий, наша країна модернізує національну систему освіти з метою 

гуманізації, доступності, якісності та конкурентоспроможності на тлі 

найкращих європейських і світових здобутків у сфері педагогічно-виховних 

методів та технологій [12; 13]. 

Значущість професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти в Україні постійно зростає. Це пов’язано з соціально-економічним, 

культурним, технологічним прогресом. Проте готовність суспільства до 

глобальних перетворень значною мірою визначається ступенем 

розробленості досліджуваної системи освіти, її орієнтацією на розвиток 

особистості, творчих здібностей, професійної та соціальної компетентності 

психологів. Водночас перехід до інформаційного суспільства, розширення 

видів діяльності людини, «криза компетентності» зумовили якісні зміни у 

системі освіти: перехід від концепції «освіти на все життя» до концепції 

«освіти впродовж життя», пошук нових підходів, нових технологій, нових 

освітніх систем. 

В Україні актуальність цього питання викликана: необхідністю 

модернізації зазначеної галузі освіти, зокрема, безпосередньо в процесі 

навчання у ЗВО та при організації практики; потребою вдосконалення 

професійної підготовки вже практикуючих психологів, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації; специфікою навчання в контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти; особливостями адаптації в умовах іншого 

лінгвокультурного середовища. 

Тому заслуговують на увагу сучасні технології навчання, що 

враховують зазначені вище тенденції і спрямовані на активну участь 

студентів у навчальному процесі. Застосування технологій спрямоване на 
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поліпшення якості навчання, професійне й особистісне зростання. Основною 

рисою технологій навчання є орієнтація на чітко окреслену мету, визначення 

принципів і розробку прийомів оптимізації освітнього процесу, а також 

оцінювання методів, що застосовуються. Освітні технології створюють 

гнучкий адаптивний простір для реалізації цілей і змісту освіти [12; 13; 857]. 

З часом у психолого-педагогічних науках починають домінувати 

розробки педагогічних технологій, таких як: проектування та управління 

педагогічним процесом (В. Монахов), компонування форм, методів, 

прийомів навчально- виховного процесу (Г. Селевко), моделювання способів 

зовнішнього впливу в процесі реалізації навчальних заходів (В. Беспалько) 

тощо. Однак їх детальний аналіз показав, що механічне поєднання форм та 

методів впливу на особистість без врахування специфіки психологічних 

механізмів та закономірностей її розвитку, значущих в онтогенетичному 

становленні людини, не забезпечує ефективності реалізації цих технологій. З 

метою підвищення якості професійного розвитку майбутнього психолога 

вченими було розроблено та впроваджено ряд технологій, зокрема, 

особистісно орієнтованої освіти (В. Серіков, В. Слободчиков), 

психологічного супроводу як системи професійної діяльності психолога 

(Р. Овчарова), підготовки психолога початкової освіти (М. Бітянова), 

розвитку смислової професійної установки (А. Алімов), самоактуалізації 

особистісного і професійного «Я» (Д. Чупшев), становлення професійних 

властивостей психолога тренінгової діяльності (С. Макшанов) та професійної 

мотивації психолога-консультанта (М. Гуліна, О. Сидоренко). Різні аспекти 

фахової підготовки віднайшли своє відображення у наукових доробках з 

проблеми сутності професійного розвитку психолога (С. Максименко, 

Н. Пророк, Н. Чепєлєва, Т. Яценко), його професійно значущих якостей 

(Є. Клімов, О. Лідерс), детермінант професіогенезу майбутнього психолога 

(Л. Шнейдер), його особистісної свободи (В. Чернобровкін, 

В. Чернобровкіна). Отже, наявні на сьогодні психологічні технології 

підготовки майбутнього психолога здебільшого орієнтовані на актуалізацію 
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одного із провідних чинників (професійної мотивації, ідентичності, 

практичних компетенцій та ін.) його особистісного й професійного 

зростання. У теперішній час особливої значущості серед них набувають 

особистісні цінності як детермінуюче ядро професійного аксіогенезу 

студента-психолога (І. Бех, З. Карпенко). 

Існує значна кількість активних та інтерактивних технологій, що 

можуть бути використані на різних етапах навчання, а саме: під час 

початкового оволодіння знаннями, їх закріплення, формування вмінь і 

навичок. Їх можна застосовувати як фрагмент заняття для досягнення певної 

мети або ж проводити заняття з використанням певної базової технології. 

Зміст професійної підготовки педагогічного та психологічного 

спрямування у вищій школі визначається системою концептуальних ідей та 

поглядів на стратегію і основні напрями розвитку освіти у ХХІ столітті. 

Професійна підготовка психологів в галузі спеціальної освіти здійснюється в 

обсязі навчальних програм за досліджуваною спеціальністю, запровадження 

яких має спиратися на освоєння та впровадження новітніх технологій освіти і 

враховувати інноваційний характер навчальної роботи, індивідуалізацію 

навчання, моніторинг освітнього процесу, вимоги до зростання якості 

освітніх послуг. Впровадження інноваційних технологій, насамперед 

особистісноорієнтованого, диференційного, розвивального навчання, є 

підґрунтям до компетентнісного підходу й ефективним чинником 

поліпшення якості освіти. Знаннєвопросвітительська парадигма освіти, із 

точки зору вчених і практиків, вже не є ефективною. По-перше, в умовах 

інформаційного суспільства знаннєве навчання поступово втрачає сенс. 

Величезний потік інформації, яка застаріває та втрачає значеннєве 

наповнення швидше, ніж студент закінчує ЗВО, вже неможливо вмістити до 

навчальних програм. Отже, майбутніх професіоналів необхідно навчати 

«вічних істин» та умінню оновлювати свій професійний досвід. Без цього 

випускник ЗВО не зможе бути готовим до професійної психолого-

педагогічної діяльності. По-друге, втрачає сенс необхідність 
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перевантажувати пам’ять студентів додатковими знаннями. Треба навчати 

знаходити ці знання і користуватися ними. Таким чином, компетентнісний 

підхід на перше місце ставить не поінформованість студента, а вміння на 

основі знань розв’язувати методичні проблеми, які виникають у різних 

навчальних ситуаціях. Тож специфіка компетентнісного навчання полягає в 

тому, щоб засвоювалися не готові знання, кимось запропоновані, а щоб ці 

знання здобувалися, щоб студент сам формулював поняття, необхідні для 

розв’язання завдання [12; 13; 34; 47; 118].  

Отже, щоб йти невідривно від розвитку сучасного мінливого світу, 

студенти повинні мати високий рівень освіти, а без впровадження сучасних 

інноваційних технологій це не є можливим. Враховуючи те, що існує 

безпосередній зв’язок між рівнем освіти та економічним добробутом, 

впровадження інноваційних технологій в навчальний процес вищого 

навчального закладу є актуальним питанням, вирішення якого потребує 

консолідації свідомості, спільних зусиль, мобільності навколо ідеї побудови 

інноваційного, гуманістичного, демократичноорієнтованого освітнього 

простору, який забезпечить умови для всебічного, гармонійного розвитку 

особистості студента та конкурентоспроможності майбутнього фахівця. У 

галузі освіти механізм управління становить процес узгодженого впливу його 

суб’єктів на галузь освіти, а також застосування певної послідовності 

відповідних процедур та інструментів, що забезпечують ефективний та 

якісний перехід від старого до нового стану з метою досягнення поставлених 

цілей. Що саме декларує вища освіта сьогодення в Україні? «Вища освіта – 

це рівень знань, що здобувається у вищому навчальному закладі в результаті 

послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту 

навчання…» – це перше визначення, що пропонує мережа Інтернет, яке, 

більше того, закріплене в законодавстві України «Про вищу освіту». Мета 

механізму управління вищою освітою в Україні – це здебільшого теоретична 

підготовка студентів, а не практика, яка є джерелом пізнання, а значить і 
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основою практичної діяльності, її фахової компетентності, що засвідчується 

практичними результатами суспільно корисної праці [559]. 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства 

виникає проблема підвищення ефективності навчальної діяльності на всіх 

рівнях освіти. Упродовж століть суспільство задовольняв екстенсивний (від 

лат. extensivus – розширювальний) підхід до організації навчання. Він 

передбачає досягнення бажаних результатів у навчанні за рахунок кількісних 

факторів (збільшення тривалості навчання та обсягу часу на опанування 

навчальними дисциплінами тощо). На певних етапах історичного розвитку 

такий підхід задовольняв суспільні потреби, та з часом він вичерпав свої 

можливості. З розвитком науки, збільшенням обсягу інформації актуалізація 

проблеми продукування інтелектуального багатства суспільства викликала 

необхідність інтенсифікації навчального процесу[12; 13; 34; 47; 118].  

Новітні педагогічні технології є одним з провідних факторів вирішення 

завдань реформування вітчизняноі системи освіти, яка проходить в сучасних 

умовах модернізації освітніх структур, трансформації загальносистемного і 

комплексного характеру. 

Поняття «технологія» означає знання, наука про майстерність. 

Поняття технології ввійшло в повсякденний педагогічний лексикон з початку 

90-х років ХХ ст. Воно ввійшло в контекст соціальних наук і практик, у тому 

числі, і педагогічну, з наук і практик науково-технічних, виробничих. 

Поняття технології в педагогіці стало вживатися через зростаючу роль 

інформаційних технологій, що в свою чергу, редукувало визначення 

педагогічних технологій до застосування технічних засобів у педагогічному 

процесі [66].  

Технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, 

усвідомлену майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби 

здійснення професійної діяльності, з іншого боку – на результати. Ступінь 

досягнення мети за допомогою зазначених засобів і дій характеризує 

майстерність педагога (будь-якого іншого професіонала). Крім цього, 
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технологія містить у собі теоретичне обґрунтування пропонованих засобів і 

дій, їхню несуперечність між собою та з зазначеним результатом [66; 156]. 

Технологія (від грецької techne – мистецтво, майстерність, уміння) – 

сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих 

операцій у процесі виробництва чого-небудь [72; 73; 118]. За тлумачним 

словником С. Ожегова, «технологія» – це сукупність процесів певної галузі 

виробництва, а також науковий опис способів виробництва [66]. За 

тлумачним словником української мови, «технологія» (від грець.: techne – 

мистецтво, майстерність, вміння; logos – слово, вчення) – сукупність методів, 

що відбуваються в будь-якому процесі. Сьогодні педагогічну технологію 

розуміють як послідовну взаємозв’язану систему дій педагога, спрямованих 

на вирішення педагогічних завдань, або як планомірне і послідовне втілення 

на практиці заздалегідь спроектованого педагогічного процесу [107].  

Зміни в трактуванні та трансформація поняття «педагогічна 

технологія» в хронологічному аспекті розкрито в роботах Н. Бондаренко, 

А. Нісімчука, О. Падалки, І. Смолюк, О. Шпака та ін.. Еволюція цього 

поняття й означеного ним напряму пройшла шлях від питання використання 

технічних засобів навчання до чіткого планування і побудови навчально-

виховного процесу, його індивідуалізації за рахунок широкого впровадження 

найсучаснішої комп’ютерної техніки в комплексі з іншими технічними 

засобами навчання [12; 13; 694].  

Витоки педагогічної технології слід шукати в працях мислителів 

Стародавньої Греції. Зокрема, Демокрит, (460 – 371 рр. до н. е.) стверджував, 

що краще спонукати до добрих вчинків внутрішнім нахилом і переконанням, 

ніж силою. Для визначення темпераменту Гіппократ у IV ст. до н.е. 

пропонував використовувати міміку і пластику. Можна простежити 

технологічні ідеї в працях Протагора (міра всіх речей – людина), Сократа, 

Платона, Аристотеля («Риторика») та ін. [13; 447; 503; 663].  

Вперше термін «педагогічна технологія» було вжито стосовно 

навчального процесу в 1886 р. англійцем Дж. Саллі (1842 – 1923). Однак 
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дискусія з приводу того, чи існує в природі педагогічна технологія як певний 

інструмент навчання й виховання, яким може оволодіти кожний педагог, 

триває дотепер [57; 197; 198; 580]. 

Впродовж 20-х років XX ст. в педагогічний обіг входить поняття 

«педагогічна техніка», як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на 

чітку й ефективну організацію навчальних занять. До елементів педагогічної 

технології вчені включали вміння оперувати навчальним і лабораторним 

обладнанням, використовувати наочні посібники [89]. К. Ушинський суттєво 

збагатив теорію педагогіки, використав закони філософії, історії, анатомії, 

фізіології та інших наук. Використовуючи вплив середовища на вихованця, 

С. Шацький розширив межі педагогічної технології, хоча й не застосовував 

цей термін. У своїх працях учений відмічав необхідність удосконалення та 

підвищення їх виховного значення шляхом «накопичення цінністю» будь-яку 

діяльність на уроці. А. Макаренко також часто використовував термін 

«педагогічна техніка» та вживав поняття «педагогічна технологія». 

Педагогічна техніка розуміється ним як «різні прийоми особистого впливу 

вчителя на школярів». У справі виховання, на переконання педагога-

новатора, зберігається період, при якому успіх залежить тільки від 

майстерності та ентузіазму педагога. В. Сухомлинський робив акцент на 

«індивідуальну своєрідність кожної особи». Будь-який вплив на особу 

повинен розвивати її, тому педагогу потрібно уникати покарання дітей [372; 

712; 736; 737]. 

Виникнення нового підходу пов’язане зі спробою «технологізувати» 

навчальний процес шляхом упровадження технічних засобів навчання. Поява 

педагогічної технології датується періодом починаючи з 1930-1940 років, але 

дискусія про сутність, предмет, дефініції, концепції, джерела розвитку 

тривають і дотепер. Аналізуючи період з 1940 по 1981 р., А. Нісімчук, 

О. Падалка, О. Шпак та ін. виділяють чотири періоди еволюції поняття 

«педагогічна технологія». Починаючи з 1940-х років відбувалася 

трансформація терміну від «технології в освіті» (technology in education) до 
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«технології освіти» (technology of education) і, нарешті, до «педагогічні 

технології» (educational technology). Зокрема, поняття «технології в освіті» 

означало впровадження в навчальний процес технічних (аудіовізуальних) 

засобів подання інформації (телевізорів, магнітофонів, програвачів, 

проекторів та ін.). Іншими словами, «технологію в освіті» ототожнювали з 

аудіовізуальними засобами. Представники цього напряму – М. Кларк, 

Ф. Персиваль, Г. Еллінґтон, С. Андерсон, Р. Кіффер, Ф. Уїтворт, М. Мейєр – 

вважали, що застосування технічних засобів навчання механічно приведе до 

розв'язання найгостріших педагогічних проблем [12; 13; 449; 482; 694]. 

Прихильники так званої біхевіористської орієнтації (від англ. behaviour 

– поведінка) Б. Скіннер, С. Гібсон, М. Жиллет, Т. Сакамото, В. Хаґ 

відстоювали необхідність створення «технології педагогічних методів». 

Педагогічну технологію розглядають як процес систематичного 

використання ідей, людських, матеріальних ресурсів (навчальних матеріалів, 

обладнання) для розв’язання педагогічних проблем. Згідно з 

біхевіористським підходом, мета навчання полягає у формуванні в учнів 

певної поведінки, що складається із заданого набору спостережуваних дій. 

Про досягнення тих чи інших цілей свідчать конкретні, ззовні виражені дії, 

що підлягають однозначному контролю та оцінці. При визначенні мети та 

відповідній побудові навчального процесу біхевіористи віддають перевагу 

однозначним чітким формулюванням («вибрати», «назвати», «перелічити», 

«дати визначення», «проілюструвати») перед розпливчастими типу 

«впізнати», «зрозуміти», «відчути». Не погоджуючись із зведенням освітніх 

цілей лише до зовнішніх виявів, психологи вважають неприпустимим 

цілковите ігнорування зрушень, що відбуваються у свідомості учнів. Під 

впливом ідей біхевіоризму поступово складалася технологія формулювання 

цілей через результати навчання (С. Гібсон, Б. Скіннер та ін.) [198; 694]. 

Більш детально історію розвитку педагогічних технологій розкрито в 

роботах А. Нісімчука, О. Падалки, О. Пєхоти та ін. [449; 482; 524; 525; 694]. 

Масове впровадження педагогічних технологій дослідники відносять на 
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початок 60-х рр. і пов’язують його з реформуванням спочатку американської, 

а потім і європейської школи (В. Безпалько, Б. Блум, М. Кларін, B. Кукушин, 

И. Марев, О. Пєхота та ін.). Теорія і практика впровадження сучасних 

педагогічних технологій представлена в працях відомих вітчизняних та 

зарубіжних учених Ю. Бабанського, В. Беспалька, Б. Блума, Д. Брунера, 

П. Гальперіна, Г. Гейса, П. Ерднієва, Л. Зоріної, Дж. Керолла, М. Кларіна, 

Л. Ланди, І. Раченко, О. Рівіна, Н. Тализіної та інших. На сьогодні 

технологічний підхід у педагогічній науці є пріоритетним для більшості 

країн світу через чітку постановку навчальної мети і поетапну процедуру її 

досягнення [198; 694]. 

Зосередимося на тому, що поняття «технологія» у педагогіці може 

вживатися в чотирьох значеннєвих аспектах: педагогічна технологія як засіб 

педагогічної взаємодії; технологія навчання як система методів, прийомів і 

дій у процесі навчання; технологія виховання як система методів, прийомів і 

дій у спільній діяльності, у зміст якої включене освоєння норм, цінностей, 

відносин; навчальні технології як інформаційні технології, які можна 

використовувати для організації процесу навчання [198]. 

Освітні технології є стратегіями розвитку національного, державного, 

регіонального і муніципального освітнього простору. Педагогічна технологія 

відображає тактику реалізації освітніх технологій і будується на знанні 

закономірностей функціонування системи «педагог – середовище – учень» у 

визначених умовах навчання [364]. Як правило, поняття «освітня 

технологія» вживається у контексті загальної стратегії розвитку освітнього 

простору. При використанні даного терміну Н. Пахомова зазначає складність 

психолого-педагогічного порядку. В процесі навчання прийнято виділяти 

змістову, процесуальну, мотиваційну й організаційну сторони. Кожній із цих 

сторін відповідає ряд концепцій. Зокрема, процесуальній стороні 

відповідають концепції змістового узагальнення, генералізації навчального 

матеріалу, інтеграції навчальних предметів, укрупнення дидактичних 

одиниць, динамічного розвитку дитини та ін. У змістовій частині технології 
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розкриваються особливості змісту навчання або виховання, визначається 

спрямованість дії (на розвиток яких особистісних компонентів вона 

спрямована: конкретні компетентності, способи розумових дій, сфера 

формування морально-естетичних якостей особистості тощо). У 

процесуальній стороні – концепції програмованого, проблемного, 

інтерактивного навчання та ін. У процесуальній частині описується 

технологічний процес, а саме – організація педагогічної діяльності, форми і 

методи діяльності як студентів, так і викладача, етапи навчально-виховного 

процесу, регламент, методичне забезпечення (навчальні плани і програми, 

навчальні та методичні посібники, дидактичний матеріал тощо). Реалізація 

педагогічних технологій залежить саме від процесуальної частини [500; 694]. 

Мотиваційній стороні відповідають концепції мотиваційного забезпечення 

навчального процесу, формування пізнавальних інтересів та ін. 

Організаційній – ідеї гуманістичної педагогіки, концепції педагогіки 

співпраці, «занурення» у навчальний предмет, концентрованого навчання та 

ін. У концептуальній частині технології коротко описуються ідеї, принципи, 

які сприяють її розумінню, трактовка її побудови. Концептуальну основу 

технології складають філософські, психологічні та педагогічні ідеї, 

результати передового педагогічного досвіду й минулих років. На розробку 

концептуальних засад технології впливають парадигма, у межах якої 

створюється і реалізовується технологія, соціальні перетворення в 

суспільному житті тощо. Усі ці концепції, в свою чергу, забезпечуються 

технологіями. Відтак, концепції проблемного навчання відповідають такі 

його технології: проблемно-діалогове навчання; проблемно-задачне; 

проблемно-алгоритмічне; проблемно-контекстне; проблемно-модельне; 

проблемно-модульне; проблемно-комп’ютерне навчання. Концепція 

інклюзивної освіти передбачає впровадження технологій інтегрованого 

навчання. Системоутворювальними факторами, які регулюють їхнє 

цілеспрямоване використання слугують в основному перші дві частини [449; 

482; 524; 525; 694]. Японський учений Т. Сакамото пов’язуючи сутність 
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педагогічної технології з ідеєю управління процесом навчання, писав, що 

педагогічна технологія є впровадженням у педагогіку системного способу 

мислення, який можна інакше назвати «систематизацією освіти» або 

«систематизацією класного навчання» [364; 500]. 

Педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації навчального 

процесу (В. Беспалько) [55; 56]. 

Педагогічна технологія – це обміркована в усіх деталях модель 

сукупної педагогічної діяльності з проектування, організації і проведення 

навчального процесу з обов’язковим забезпеченням комфортних умов для 

учнів і вчителів (В. Монахов) [422]. 

Педагогічна технологія – це опис процесу досягнення запланованих 

результатів навчання (І. Волков) [124]. 

Педагогічна технологія – це комплексна інтегративна система, яка 

містить впорядковану множину операцій та дій, що забезпечують педагогічне 

цілевизначення, змістовні, інформаційно-предметні й процедурні аспекти, які 

спрямовані на засвоєння систематизованих знань, набуття професійних умінь 

і формування особистісних якостей суб’єктів навчання, що визначені цілями 

навчання (Д. Чернилевський) [772; 773]. 

Педагогічна технологія – вдосконалення, застосування і оцінювання 

систем, способів і засобів для поліпшення процесу засвоєння знань (Рада з 

педагогічної технології, Велика Британія) [840]. 

Педагогічна технологія – це система дій з планування, забезпечення і 

оцінювання всього процесу навчання, зумовлена специфічною метою, 

заснована на дослідженні процесу засвоєння знань і комунікації, а також 

використання людських і матеріальних ресурсів для досягнення 

ефективнішого навчання (Комісія з технології навчання, США) [118]. 

Педагогічні технології розглядаються як один із видів технологій 

людинознавства та базуються на теоріях психодидактики, соціальної 

психології, кібернетики, управління і менеджменту. 



276 
 

  

Щодо поняття педагогічної технології, то за різними підходами до 

визначення під нею розуміється або технологічне опрацювання всіх етапів 

навчально-виховного та управлінського процесів, або детальний опис 

діяльності вчителя та учнів. Іноді пропонується перше поняття йменувати 

освітніми технологіями. Призначення педагогічних технологій – 

забезпечення перетворення педагогічного процесу в освітній установі на 

цілеспрямовану діяльність усіх його суб’єктів. Розглядаючи різні аспекти 

педагогічної технології, значною мірою мають на увазі способи досягнення 

освітніх цілей у спільній діяльності вчителя та учня, студента і викладача; 

значно менше враховуються питання самостійної освіти, освіти впродовж 

життя. Згідно з Г. Селевко, педагогічна технологія функціонує і як наука, що 

досліджує найраціональніші шляхи навчання, і як система способів, 

принципів і регулятивів, що застосовуються в навчанні, і як реальний процес 

навчання [615; 616]. Педагогічну технологію, на думку В. Олексенко, слід 

розуміти як своєрідну конкретизацію методики, проект певної педагогічної 

системи, що реалізується на практиці; змістову техніку реалізації навчально-

виховного процесу; закономірну педагогічну діяльність, яка реалізує науково 

обґрунтований проект навчально-виховного процесу і має вищий рівень 

ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж традиційні методики 

навчання і виховання [468]. 

Розбіжності у трактуванні поняття стосуються його основних 

характеристик. Вчені перераховують різноманіття наступних небезперечних 

критеріїв технології: системність, концептуальність, науковість, 

інтегративність, ідтворюваність, ефективність, якість навчання, 

вмотивованість, новизну, законовідповідність, алгоритмічність, 

інформаційність, оптимальність, можливість тиражування та перенесення в 

нові умови тощо [364].  

Базованим на грунтовному аналізі є авторське визначення 

Н. Пахомової, яка зазначає, що педагогічна технологія – це сукупність 

правил та відповідних їм педагогічних прийомів і способів впливу на 
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розвиток, навчання і виховання дітей та підлітків. Дослідниця включає 

систему професійно значущих умінь педагогів з організації взаємодії з 

вихованцями, пропонує спосіб осмислення технологічності педагогічної 

діяльності. Існує й інше визначення педагогічної технології, як науково 

обґрунтованого вибору характеру дії в процесі організованого вчителем 

взаємного спілкування з дітьми, що виробляється з метою максимального 

розвитку особи як суб'єкта оточуючої дійсності [500].  

У роботах В. Беспалько, Б. Блума, М. Кларина, М. Чошанова виділені 

наступні ознаки технології: доцільність, тобто будь-яка технологія має 

містити опис цілей і задач, на рішення яких спрямовані проектовані способи і 

дії; результативність як опис результатів; алгоритмічність як фіксація 

послідовності дій викладачів і студентів; відтворюваність як систематичне 

використання алгоритму дій і засобів в організації педагогічного процесу; 

керованість як можливість планування, організації, контролю і коректування 

дій; проектованість: технологія створюється і реалізується штучним 

способом, підлягає модернізації і коректуванню з урахуванням конкретних 

умов [56; 57; 256; 779]. 

Структура всіх технологій єдина: концептуальна основа; змістова 

частина навчання: цілі навчання, зміст навчального матеріалу; процесуальна 

частина – технологічний процес: організація навчального процесу, методи і 

форми роботи викладача, діяльність студента з управління процесом 

засвоєння матеріалу; діагностика навчального процесу. Відмінність 

технологій полягає в особливостях змісту елементів їх структури.  

Критеріями технологічності за М. Чошановим є: концептуальність 

(опора на певну наукову концепцію); системність (логіка процесу, 

взаємозв’язок усіх його частин); ефективність (забезпечення високого 

результату); відтворюваність (можливість застосування в інших навчальних 

закладах) [694; 779]. 

Поняття «педагогічна технологія» включає широке коло проблем, 

починаючи зі структурного аналізу навчального матеріалу і закінчуючи 
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системною організацією навчального процесу з комплексним використанням 

друкованих та технічних засобів. Таким чином, педагогічна технологія – це 

системний метод організації навчання, спрямований на оптимальну побудову 

та реалізацію навчально-виховного процесу, що ґрунтується на діяльнісному 

підході. Варіативною складовою педагогічної технології є технологія 

навчання. Вибір тієї чи іншої технології навчання залежить від особливостей 

дидактичних завдань та можливості забезпечення оптимальних шляхів і 

засобів щодо її досягнення. Вищезазначене уможливлює інтенсифікацію 

навчання [118; 779].  

Інтенсифiкацiя (від фр. intensification – напруження i роблю) 

передбачає досягнення необхiдних результатiв за рахунок якiсних факторів, 

тобто за рахунок напруження розумових можливостей особистості. Потрібно 

зважати на низку факторів, якi у своїй єдності i взаємозв’язку можуть 

забезпечити інтенсивність навчання. Це: організація навчального процесу на 

достатньому науковому рівні з погляду розуміння сутності навчання, його 

рушійної сили, логіки навчального процесу, методiв, форм і типів; 

забезпечення високого рівня психолого-педагогічної підготовки; 

оптимальність змісту навчального матерiалу з погляду його доступності 

щодо вікових та індивідуальних можливостей; створення сприятливих умов 

для навчання; широке використання інноваційних технічних засобів 

навчання; володіння психолого-педагогiчною технологією й технікою та 

психотехнікою й психономікою; забезпечення високого соціально-

економічного статусу професiонала у суспiльствi [118; 669].  

Зaбезпечення інтенсифiкації навчaння – проблема яка виходить далеко 

за межі суто педагогiчних проблем. Але об’єктивні чинники соціально-

економічного розвитку роблять її все більш актуaльною[118; 779]. 

Складність, багатогрaнність педагогiчної діяльності є чинником, що 

відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка 

продукування яких постiйно зростає. Широкий спектр, багатоварiантність 

педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації.  
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У науковій літературі існує безліч спроб класифікації, зокрема, спроби 

систематизації представили в своїх роботах В. Беспалько, Вол. Бондар, 

С. Бондар, А. Савельєв, Г. Селевко, В. Фоменко та інші вчені [57; 59; 79; 81; 

85; 616; 617]. 

Класифікація технологій за ознаками узагальнення і прикладної 

спрямованості була запропонована В. Башариним. Перша група технологій 

визначаються як синтетичні теорії, що побудовані на певних психолого-

педагогічних засадах. На методичному рівні прикладні технології 

розв’язують проблему конструювання процесу професійної підготовки, 

спрямованої на досягнення запланованого результату [118; 694].  

Класифікація В. Беспалька запропонована за типом організації й 

управління пізнавальною діяльністю учнів. За поєднання різних ознак 

взаємодії вчителя й учня визначають наступні технології: – класичне 

лекційне навчання; – навчання з використанням аудіовізуальних технічних 

засобів;– система «консультант»; – навчання за книгою; – групове навчання; 

– комп’ютерне навчання; – індивідуальне навчання (система «репетитор»); – 

програмоване навчання [57; 59]. 

С. Бондар згрупувала усі відомі технології відповідно до 

компонентного складу педагогічного процесу [85]: 

1. Педагогічні технології за характером цілеспрямованості 

педагогічного процесу: інформаційно-перцептивні (мета: формування знань); 

інформаційно-діяльнісні (мета: формування знань і вмінь); діяльнісно-

ціннісні (мета: формування вмінь і цінностей); особистісно орієнтовані (мета: 

різнобічний, вільний і творчий розвиток людини), що створюють умови для 

розвитку, реалізації природних потенціалів особистості: технологія повного 

засвоєння знань (автори: Дж. Керрол, Б. Блум, М. Кларін). В основу 

покладена віра у здатність кожного повністю засвоїти необхідний 

навчальний матеріал за раціональної організації навчального процесу; 

технологія колективного навчання (автори: А. Рівін, В. Дяченко); технологія 

різнорівневого навчання (автори: Дж. Керрол, Б. Блум); технологія 
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модульного навчання (автори: П. Юцявічене, А. Фурман); технології 

розвивального навчання зі спрямованістю на розвиток творчих якостей 

(автори: І. Волков, Г. Альтшуллер, І. Іванов); технологія особистісно 

орієнтованого розвивального навчання (автор: І. Якиманська); технологія 

саморозвивального навчання (автор: Г. Селевко) [500; 694].  

2. Педагогічні технології за характером стосунків у педагогічному 

процесі: авторитарні технології. До них відносять класно-урочну та лекційно-

семінарську; маніпуляційні моделі технологій. Мета не ставиться в явному 

вигляді, вчитель уникає прямої формувальної взаємодії, не демонструє 

керівну позицію ведучого. Він намагається взаємодіяти з індивідом 

опосередковано, створюючи соціальне середовище, намагаючись злитись із 

ним, програмує розвиток виховання, забезпечує реалізацію певних, ним 

поставлених цілей освіти. Вчитель приховано спонукає наміри, спрямовує 

активність кожного в необхідне русло відповідно до поставлених цілей, які 

часто не збігаються з актуально існуючими їхніми бажаннями. Сюди 

відносяться технології: гуманно-особистісні (Ш. Амонашвілі); технологія 

співробітництва (С. Лисенкова, Є. Ільїн, В. Шаталов) [500; 694]; технології 

підтримки. Спосіб постановки мети принципово відрізняється від 

авторитарного і муніпуляційного підходів. Початкове спілкування не 

передбачає ніяких виховних навчальних цілей. Перше завдання, яке розв’язує 

вихователь, – встановити контакт, налагодити продуктивну комунікацію, яка 

базується на прийнятті один одного, взаємній повазі і довірі. Друге – 

необхідність зрозуміти вихованця. Вчитель має розібратися в його 

внутрішньому світі, виявити його потреби, здібності, інтереси, якими він уже 

володіє. Тільки потім можна зробити наступний крок – допомогти зрозуміти 

самого себе, усвідомити і осмислити свій потенціал, визначити і 

вербалізувати мету власного розвитку. Прикладами таких технологій є: 

гуманістична педагогіка (К. Роджерс); технологія досягнення успіху у 

навчанні (А. Бєлкін) [500; 694]. 



281 
 

  

3. Педагогічні технології за характером змісту педагогічного процесу: 

«екологія і діалектика» (Л. Тарасов). Мета: забезпечити високий культурний 

рівень випускників. Технологія будується на цільових установках розвитку 

екологічного і діалектичного мислення; «діалог культур» (В. Біблер, 

С. Курганов; розвиває ідеї Г. Балл). Технологія ґрунтується на цільових 

установках формування діалогічної свідомості і мислення, оновлення 

предметного змісту, яке будується на різних культурах, які неможливо звести 

воєдино, на різних формах діяльності. В основу технології покладена ідея 

М. Бахтіна «про культуру як діалог», ідея «внутрішнього мовлення» 

Л. Виготського і положення «філософської логіки культури» В. Біблера; 

модульне навчання (П. Юцявічене, А. Фурман). Технологія будується на 

основі виділення модулів, які є функціональними вузлами (блоками) 

змістової інформації і процесуальної складової засвоєння [500; 694]. 

4. Педагогічні технології, які будуються на основі реконструювання 

операційно-діяльнісного компонента педагогічного процесу: технології на 

основі ефективного управління навчальним процесом: технологія 

перспективно-випереджувального навчання; технологія рівневої 

диференціації; метод проектів; технологія програмованого навчання; 

модульне навчання (така організація процесу навчання, при якій працюють за 

методичною програмою, що складається модулів); блочне навчання (така 

організація процесу навчання, яка передбачає засвоєння певної теми через 

блоки: інформаційний, проблемно-пошуковий, тестово-інформаційний, 

корекційний, оціночний); комп’ютерні технології (управління процесом 

навчання через комп’ютерні програми); педагогічні технології на основі 

активізації та інтенсифікації: технології інтенсифікації навчання на основі 

схемних і знакових моделей навчального матеріалу; технології проблемного 

навчання; технології ігрові; педагогічні технології за характером організації 

пізнавальної діяльності: технології індивідуалізації навчання; адаптивна 

система навчання; колективний спосіб навчання; коопероване навчання; 

групове навчання [500; 694]. 
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5. Педагогічні технології за способом оцінювання навчальних 

досягнень у цілісному педагогічному процесі: технологія оцінювання за 

бальною шкалою; технологія оцінювання за рейтинговою системою. 

6. Альтернативні технології. Головні з них такі: вальдорфська 

педагогіка (Р. Штейнер); технологія вільної праці (С. Френе); технологія 

саморозвитку (М. Монтессорі); школа Завтрашнього дня (Д. Ховард); 

продуктивна технологія. 

А. Савельєв переконаний, що технології треба поділяти на традиційні й 

інноваційні, а ті, у свою чергу, групувати за: – цілями навчання; –

спрямованістю дій; – предметним середовищем, для якого розробляється 

технологія; – технічним середовищем; – організацією навчального процесу; – 

методичним завданням [500; 694].  

Науковці окреслили межі основних груп педагогічних технологій: 

Традиційні педагогічні технології: пояснювально-ілюстративні 

технології навчання (в основі дидактичні принципи Я. Коменського); 

Педагогічні технології на основі особистісно-орієнтованого 

педагогічного процесу: педагогіка співробітництва; гуманно-особистісна 

технологія Ш. Амонашвілі; технологія саморозвитку М. Монтессорі; 

технологія організації групової навчальної діяльності І. Песталоцці, 

Дж. Дьюї; технологія розвиваючого навчання Л. Виготського; проектна 

технологія Дж. Дьюї, У. Кілпатріка; технологія навчання як дослідження 

М. Кларіна, В. Бухвалова; технологія формування творчої особистості 

Є. Ільїна, І. Волкова; створення ситуацій успіху А. Бєлкіна; сугестивна 

технологія В. М’ясищева. 

Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації 

діяльності: ігрові технології навчання Б. Нікітіна; проблемне навчання 

Дж. Дьюї; технологія інтенсифікації навчання на основі системних і знакових 

моделей навчального матеріалу В. Шаталова, О. Шевченко. 

Педагогічні технології на основі підвищення ефективності 

управління та організації навчального процесу: технологія 
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перспективного випереджаючого навчання з використанням опорних схем 

при коментованому управлінні С. Лисенкова; технологія рівневої 

диференціації навчання на основі обов’язкових результатів В. Фірсова; 

технологія індивідуального навчання І. Е. Унт, А. Границької, В. Шадрікова; 

групові технології І. Песталоцці, Дж. Дьюї; комп’ютерні (інформаційні) 

технології навчання А. Єршова. 

Педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення та 

реконструювання матеріалу: екологія і діалектика Л. Тарасова; діалог 

культур В. Біблера, С. Курганова; збільшення дидактичних одиниць 

П. Ерднієва; реалізація теорії поетапного формування розумових здібностей 

М. Волович. 

Альтернативні педагогічні технології: вальдорфська педагогіка 

Р. Штайнера; технологія вільного навчання С. Френе; технологія ймовірного 

навчання А. Лобок. 

Педагогічні технології розвиваючого навчання: система 

розвиваючого навчання Л. Занкова; технологія розвиваючого навчання 

Д. Ельконіна, В. Давидова; особистісно-орієнтоване розвиваюче навчання 

І. Якиманської; технологія саморозвиваючого навчання Г. Селевко. 

Педагогічні технології системи контролю: модульно-рейтингова 

технологія навчання; кредитно-модульна система навчання. 

У будь-якій педагогічній технології можна виокремити такі основні 

компоненти: концептуальний, який відображає «ідеологію» проектування і 

впровадження педагогічної технології; змістово-процесуальний, який 

відображає мету (загальну і конкретні цілі); зміст навчального матеріалу, 

методи і форми навчання, виховання, розвитку студентів, методи і форми 

педагогічної діяльності педагога; діяльність педагога з управління навчально-

виховним процесом; професійний, який відображає залежність успішності 

функціонування і відтворення спроектованої педагогічної технології від 

рівня педагогічної майстерності педагога.  
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Як зазначає В. Ортинський, педагогічна технологія має задовольняти 

основні методологічні вимоги, а саме: концептуальність (кожна 

педагогічна технологія має спиратися на відповідну наукову концепцію, що 

охоплює філософське, психологічне, дидактичне і соціально-педагогічне 

обґрунтування досягнення освітніх цілей); системність (педагогічна 

технологія повинна мати всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв’язок 

усій його частин, цілісність); керованість (припускає можливість 

діагностичного цілепокладання, планування, проектування процесу 

навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами і методами з метою 

корекції результатів); ефективність (сучасні педагогічні технології існують 

у конкретних умовах і мають бути ефективними за результатами й 

оптимальними витратами, гарантувати досягнення запланованого стандарту 

навчання); відтворюваність (передбачає можливість застосування 

педагогічної технології в інших однотипних освітніх установах, іншими 

суб’єктами) [66].  

Н. Пахомова стверджує, що будь-яка педагогічна технологія має 

забезпечувати інтегративність педагогічного процесу у ЗВО мє 

забезпечуватися декількома технологіями, які не тільки не суперечать одна 

одній, а, в ідеалі, поєднуються в цілісному едукаційному процесі [66; 500].  

Слід зазначити, що жодна педагогічна технологія не є універсальною, 

тому кожна вимагає вироблення власного технологічного підходу до її 

використання в конкретних ситуаціях.  

Прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові 

політичні, економічні, демографічні, екологічні, та інші явища, що виникли у 

сучасному світі, неминуче позначаються на системі вищоі ̈ освіти, 

загострюють протиріччя і труднощі в підготовці нового покоління фахівців. 

Традиційні засоби й методи викладання у вищій школі все частіше не 

спрацьовують. Освітня система Украін̈и потребує серйозноі ̈ модернізаціі,̈ у 

тому числі – шляхом упровадження в навчальний процес вищих навчальних 

закладів інноваційних педагогічних технологій [66; 694]. 
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У процесі психолого-корекційної роботи доцільно говорити не про 

просту комбінацію методів, а про спеціальну корекційно-освітню технологію 

навчання. Останнім часом великого значення набуває нова галузь знань – 

педагогічна інноватика, – вчення про створення, оцінювання, освоєння 

педагогічних новацій [500]. Це сфера науки, що вивчає нові технології, 

процеси розвитку школи, нову практику загальної і спеціальної освіти.  

Модернізація освітньої галузі та інтенсифікація процесу її оновлення 

вимагає розуміння тенденцій та закономірностей розвитку сучасної системи 

освіти, визначення умов реалізації психолого-педагогічних технологій 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, що є 

неможливим без аналізу понять «інновація» та «інноваційна педагогічна 

технологія», що знайшли детальне відображення у спецкурсі «Новітні 

тенденції професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти» [66; 

156; 364; 680; 694].  

Більшість науковців вважають, що вперше поняття «інновація» 

з’явилось у культурології та лінгвістиці в ХІХ ст. Тоді воно означало 

впровадження окремих елементів однієї культури в іншу. Після 

використання його в ХХ ст. Й. Шумпетером у макроекономіці стали 

вивчатися закономірності технічних нововведень у сфері матеріального 

виробництва. В Україні на початку дев’яностих років ХХ ст. узято курс на 

розвиток інновацій, який знайшов своє відображення в концепції науково-

технічного та інноваційного розвитку України, схваленій відповідною 

Постановою Верховної Ради України. В цей же час педагогічні інновації 

стали предметом спеціального дослідження українських учених. На Заході –

близько на тридцять років раніше. Так, в 1978 р. у доповіді Римського клубу 

група вчених запропонувала термін «інноваційне навчання», яке 

трактувалось як результат навчальної та освітньої діяльності, що стимулює 

новаторські зміни в культурі та соціальному середовищі. Таке навчання 

орієнтоване на розвиток різноманітних форм мислення, творчих здібностей, 

здатності до співробітництва з іншими людьми. Відтак, у загальному 
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розумінні психолого-педагогічна інновація – це привнесення нового в 

психологію та педагогіку [694]. 

Глибокий методологічний аналіз поняття «інновація» у системі освіти 

зробили І. Кулакова, В. Паламарчук, О. Попова та інші вчені. На думку 

І. Кулакової, не слід зводити розуміння інновації до новації. Нововведення 

може розглядатися і як предмет, і як результат нововведення. Нововведення –

суть процесу реалізації новацій, який складається з послідовних етапів. 

О. Попова зазначає, що виходячи з сутності інновації, остання передбачає 

процес створення (відтворення) чогось нового. Це «нове» одержало досить 

конкретну назву «новація». З огляду на це, інновацію можна визначити як 

процес, предметом якого виступають новації. Таким чином, поняття 

«інновація» більш широке, ніж «новація» [550; 551; 694]. Дослідниця 

визначає інновацію як цілеспрямований і керований процес внесення змін в 

освітню практику шляхом створення, розповсюдження та освоєння новацій, а 

також як кінцевий результат інноваційної діяльності. В. Паламарчук новацію 

вважає результатом творчого пошуку людини, що відкриває принципово 

нове в науці, а інновацію – результатом породження, формулювання і 

втілення нових ідей практично. Виділяють декілька рівнів новизни: 

абсолютну, локально-абсолютну, умовну, суб’єктивну, що відрізняються 

ступенем відомості та галуззю застосування (М. Бургін). 

Відтак, сутністю поняття інновації є процес і продукт (результат). 

Перше означає часткову або масштабну зміну стану системи і відповідну 

діяльність людини, друге – передбачає процес створення нового [500; 694]. 

Інноваційна педагогічна технологія, на думку А. Нісімчука, це такий 

процес організації навчально-пізнавальної діяльності у вищому навчальному 

закладі, в основі якого лежить розвиток інтелекту та творчих здібностей 

студента [449]. Учений поділяє такі технології на три основні види: 

інтенсивні освітні технології, що допомагають реалізувати вимоги 

суспільства, в яких сформульоване соціальне замовлення стосовно 

підготовки фахівця з наперед заданими якостями та рисами; психолого-
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інноваційні технології, які пов’язані з організацією використання наукових 

знань з урахуванням змісту нормативних курсів;особистісно орієнтовані 

технології, які визнаються як складні психологічні утворення, обумовлені 

генетичними, анатомо-фізіологічними, соціальними причинами та факторами 

в їх складній взаємодії та взаємообумовленості [449]. 

На думку Н. Пахомової інноваційні педагогічні технології 

співвідносяться за такими ознаками [500]: просторово-часова неідентичність, 

актуальність, ефективність, стабільність, оптимальність, змінюваність. 

Перша ознака визначає несхожість новоствореної технології з досі відомими. 

Друга – нагальність, суттєвість інноваційного для певного часу. Третя 

засвідчує об’єктивну можливість практично досягти тієї мети, тих 

результатів, заради яких технології були створені. Четверта свідчить про 

єдність, повторюваність основних елементів протягом певного проміжку 

часу. Наступні націлюють на врахування того, що інноваційна педагогічна 

технологія може доопрацьовуватись, видозмінюватись. 

Таким чином, інноваційна педагогічна технологія, як і будь-яка 

традиційна педагогічна технологія, має спиратися на певну наукову 

концепцію, передбачати можливість діагностичної процедури, проектування 

процесу навчання, варіювання з метою кореляції результатів, гарантувати 

досягнення певного стандарту та результативності, відтворюватись у різних 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладах іншими науково-

педагогічними працівниками. 

Отже, інновації в професійній підготовці психологів в галузі 

спеціальної освіти передбачають розробку та впровадження нових форм, 

методів і засобів підвищення ефективності корекційно-педагогічного процесу 

та зумовлюють необхідність їх детального вивчення і систематизації.  

Для розв’язання проблеми створення інноваційних педагогічних 

технологій і дослідження засад їх реалізації ми спиратимемось на 

особливості та тенденції розвитку сучасної професійної освіти в умовах 

упровадження Болонської системи. Стратегічною метою Болонського 
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процесу є створення Європейського простору вищої освіти, 

конкурентноспроможного та привабливого як для самих європейців, так і для 

студентів з усіх куточків світу. Європейський простір вищої освіти 

ґрунтується на міжнародному співробітництві; він має усунути перепони та 

забезпечити широкий доступ до якісної вищої освіти, що базується на 

принципах демократії й незалежності університетів, їхньої  наукової  і 

дослідницької самостійності; активізувати мобільність студентів і науково-

педагогічних кадрів; підготувати молодь до активного життя в 

демократичному суспільстві, закласти основи для  їх професійної кар’єри й 

особистого розвитку [68; 69; 70]. 

Основними вимогами, що висуваються до всіх рівнів освіти, є 

«багатомовність, інноваційність, креативність та введення 

інформаційних і комунікативних технологій» [68; 70]. 

Інтернаціоналізація обумовлена економічними, політичними, 

культурними та освітніми чинниками. Стосовно економічних чинників: 

інтернаціоналізація вибудовується відповідно до логіки ринкової економіки, 

що знаходить вираження в комерціоналізації науковоосвітньої сфери [453; 

454; 695]. Виникають підприємницькі університети, які надають різноманітні 

освітні послуги. Ріст конкуренції в цій сфері зумовив зростання ролі 

маркетингу та міжнародних рейтингів вузів. На розвиток інтернаціоналізації 

впливають новітні інформаційно-комунікаційні технології навчання з 

використанням ТЗН, які вищі навчальні заклади використовують для реклами 

освітніх послуг, дистанційного транснаціонального навчання. Вищезазначене 

зумовило маніфестацію проблеми вивчення іноземних мов на немовних 

факультетах вузів, що є продовженням вивчення іноземної мови на базі 

шкільної освіти. Воно є наступною ланкою в процесі неперервного навчання 

іноземній мові. Іноземна мова у системі професійної освіти вже давно 

вийшла за рамки загальноосвітньої дисципліни. Сьогодні вона розглядається 

як одна із складових професійної підготовки поряд зі спеціальними 

предметами. У сучасних умовах знання іноземної мови є засобом успішної 
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професійної та наукової діяльності, а рівень володіння нею виступає одним з 

показників становлення професійної культури особистості. Новітня 

концепція викладання  дисциплін з застосуванням іноземних мов вимагає 

нової орієнтації цілей, принципів, змісту, методик, оцінювання набутих знань 

відповідно до визначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця 

типових завдань та вмінь їх застосування у практичній діяльності [453; 454; 

688; 695]. 

Аналіз досвіду вищих навчальних закладів країн Європи з проблем 

впровадження інноваціин̆их інформаційних технологій у професійній 

підготовці психологів свідчить, що даний процес здіис̆нюється такими 

паралельними шляхами:  

1) розробка інфраструктури та забезпечення доступу до інформаціин̆их 

технологій. На першій стадіі ̈ цього процесу надавався доступ до мережі 

Інтернет тільки у відведених місцях (бібліотеки, комп’ютерні зали), на другіи ̆

стадіі ̈доступ до внутрішньоі ̈мережі університету та Інтернет забезпечувався 

у будь-який час та з будь-якого місця через персональний комп’ютер або 

ноутбук;  

2) забезпечення аудиторій для навчання необхідним інноваціин̆им 

обладнанням, серед яких: комп’ютер, проектор, інтерактивна дошка, доступ 

до Інтернету та внутрішньоі ̈мережі університету;  

3) створення віртуальних навчальних середовищ, за допомогою яких 

кожен студент-психолог має доступ до навчально-методичних матеріалів та 

правових актів іноземними мовами. Водночас розробляються платформи 

дистанційного навчання як через окремі курси, так і комплексні навчальні 

програми для залучення більшоі ̈кількості студентів до навчання;  

4) надання технічної допомоги студентам як нового напряму у 

діяльності навчальних закладів, що сприяє консолідаціі ̈ наявних 

інформаціин̆их технологіи ̆та бібліотек. Допомога носить як технічний, так і 

навчальний характер і здійснюється із залученням студентів старших курсів;  
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5) навчання викладачів, технологічна та методична підтримка, являє 

собою суттєву проблему, яка полягає у тому, щоб розробити механізми 

залучення викладацького складу до ефективного використання засобів 

електронного навчання в аудиторіях та до викладання у віртуальному 

навчальному середовищі;  

6) розробка цифрового змісту та навчальних ресурсів, які носять 

характер окремих інформаціин̆их складових, що можуть використовуватися 

викладачами для розробки власного електронного навчально-методичного 

забезпечення дисциплін [451; 453; 454; 688]. 

Прослідковується всебічне застосування технічних засобів навчання 

(ТЗН). Впровадження інноваційних технологій має задовольняти основні 

методологічні вимоги, а саме: концептуальність; системність; керованість; 

ефективність; відтворюваність. Мета застосування комп’ютерних технологій 

у процесі професійної підготовки спеціальних психологів, зокрема стосовно 

оволодіння іноземною мовою, полягає в наданні користувачам навичок 

комунікації, які є необхідними для ефективної професійної діяльності, в 

розвитку їх мотивації для досягнення цілей, а отже, у розвитку їх 

управлінських та лідерських здібностей.  

У вищих закладах освіти перевага надається активним методам 

навчання, які спрямовані на формування у студентів самостійності, 

варіативності, критичності мислення.  

Інноваційні технології в освіті – це, насамперед, інформаційні й 

комунікаційні технології, нерозривно пов’язані із застосуванням 

комп’ютеризованого навчання. Основними питаннями у застосуванні 

інноваційних технологій є структура навчальних комп’ютерних програм, їх 

зміст і оптимальна організація Web-простору. 

Комп'ютеризоване навчання має цілий ряд переваг: можливість вийти 

за межі традиційних методів навчання; розширення можливостей 

використання різних систем аналізаторів в процесі роботи;  підвищення 

інтересу й загальної мотивації до навчання завдяки новим формам роботи; 
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індивідуалізацію навчання (кожен працює в режимі, який його задовольняє) 

та об’єктивність контролю; формування вмінь та навичок для різноманітної 

творчої діяльності; виховання інформаційної культури; оволодіння 

навичками оперативного прийняття рішень у складній ситуації; формування 

самооцінки; створення умов для самостійної роботи [694]. 

Усі перелічені переваги комп’ютеризованої форми навчання 

допомагають вирішити основне завдання освіти – формування у майбутніх 

спеціальних психологів професійних компетенцій. Використання ТЗН (аудіо- 

та відеоматеріалів, мультимедійних презентацій) націлене на створення 

повністю ситуативно-проблемного середовища, з подальшим обговоренням 

дискусивних питань та передбачає використання інтернет ресурсів, підкастів 

і має на меті: створення позитивної емоційної атмосфери та передумов 

особистісного зростання; застосування основних форм, методів, видів та 

засобів ефективного ведення дослідницької роботи (в тому числ, іноземною 

мовою); формування навичок з визначення провідних ідей, вибору 

оптимальної структури, логічності викладення матеріалу досліджуваної теми; 

активізацію дослідницько-пізнавальної діяльності через співставлення і 

порівняння різних фактів та явищ; викладення самостійних висновків і 

пропозицій; поглиблення та розширення діапазону знань, формування 

навичок самостійної роботи (в тому числі й з англомовною) літературою, її 

аналіз, анотування та реферування; усвідомлення та використання набутих 

знань та досвіду; інтеграцію учасниками гуртка уявлення про себе як про 

самоактуалізовану конкурентноспроможну особистість. Означений розвиток 

відбувається за наступних умов: подолання психологічних комунікативних 

захистів та бар’єрів, зменшення симптомів тривожності при спілкуванні 

іноземною мовою; формування системи знань, умінь, навичок як базису для 

розвитку мотивації вивчення іноземної мови; сприяння самоактуалізації як 

основній передумові розвитку зазначеної мотивації. Основні функції 

застосування ТЗН: введення навчальної інформації, її адекватна та доступної 
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презентація, забезпечення інформаційної насиченості навчально-виховного 

процесу, усвідомлене засвоєння науково-теоретичних знань [694]. 

ТЗН мають змогу долати часові і просторові межі, проникати у 

глибинну сутність явищ і процесів; показувати явища у розвитку, динаміці; 

реалістично відображати дійсність; емоційно забарвлювати інформацію. 

Цікаве і доступне інформативне викладення матеріалу в сучасній формі не 

тільки прискорює запам'ятовування змісту, але і робить його свідомим і 

довготривалим. Матеріал і форма його інноваційного впровадження повинні 

сприяти формуванню та розвитку світогляду, особистого становлення 

студентів. Доцільно впроваджувати інноваційні технології з метою 

ефективної організації професійноспрямованої діяльності та активізації 

потреби в застосуванні отриманих знань у практиці, соціалізації та 

особистісного розвитку [694]. 

Розробка та оптимізація змісту навчального процесу як системи 

навчання на державному рівні являє собою динамічний інтеграційний 

процес, в якому виділяються основні етапи планування (проектування) його 

змісту: 1) розробка основних навчально- методичних документів; 2) 

підготовка навчальних занять в ході розробки навчально-методичних 

матеріалів; 3) впровадження самого процесу навчання на основі уточнення 

змісту навчально-методичних матеріалів з урахуванням психологічних 

характеристик конкретного складу слухачів; 4) коригування основних 

навчально-методичних документів і матеріалів на основі відображення змін 

соціального замовлення, досвіду попередніх циклів навчання; 5) 

впровадження інноваційних технологій у процес навчання, з використанням 

ТЗН; 6) врахування рекомендацій психолого-педагогічної науки [66; 156; 

364; 694]. 

Грунтовний аналіз застосування сучасних інноваційних технологій в 

підготовці психологів в галузі спеціальної освіти виявляє такі тенденціі ̈

розвитку: всебічне застосування технічних засобів навчання (ТЗН); значне и ̆

постійне зростання ролі комунікативноі ̈спрямованості навчання. Володіння 
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іноземною мовою – це та професійна і культурна база для фахівця будь-якої 

спеціальності, що дає йому можливість бути рівноправним партнером у 

міжнародному співробітництві; активне використання технічних засобів (як 

пристосованих спеціально для навчання, так і різноманітних гаджетів, опціі ̈

яких стали використовуватися користувачами з метою навчання паралельно з 

основними функціями – зв’язку, фотографування, прослуховування тощо);  

зростання ролі студента як учасника навчального процесу в умовах 

інтернаціоналізації [694].  

Отже, дієвим засобом формування ключових компетенцій спеціального 

психолога є педагогічні технології, які розглядаються як сукупність методів 

навчання крізь призму релевантних ознак освітніх результатів, їх дієвості при 

визначенні якості вищої освіти. А це: діагностично поставлені цілі з 

урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, реалізації 

освітньо-професійної програми, виконання навчального плану при підготовці 

фахівців за визначеними галуззю знань, напрямом, спеціальністю, обраною 

спеціалізацією; орієнтація усього навчального процесу на гарантоване 

досягнення цілей, виконання завдань; постійний зворотний зв’язок у вигляді 

поточної і підсумкової оцінок проміжних і кінцевих результатів знань, умінь, 

практичних навичок випускника ЗВО із застосуванням систематизованих 

критеріїв факторно-критеріального аналізу, засобів діагностики; 

відтворюваність навчального циклу упродовж життя, його інваріантність 

стосовно суб’єктів освітнього простору та виробництва; створення системи 

управління вищого навчального закладу, визначення ролі та порядку 

запровадження важелів управління якістю освіти з урахуванням типу ЗВО у 

контексті Болонського процесу. 

Урахування сучасних глобалiзаційних процесів у суспільстві в цілому 

та тенденцій розвитку освітньої сфери України, зокрема, надає твердження, 

що компетентнісний підхід є джерелом для реорганізації вищої освіти 

шляхом запровадження більш ефективних моделей та методик управління 
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освітнім процесом, обов’язковими елементами якої виступають компетенції 

та їх формування.  

 

3.2. Сучасні тенденції професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти  

З початку 90-х років ХХ ст. українське суспiльство перебувaє в умовaх 

переходу вiд однiєї соцiально-економiчної системи до iншої. Цей перехiд 

тісно пов'язаний зі зміною способу життя громадян, переоцінюванням 

усталених норм і цінностей, у тому числі й у системі освіти. Результат 

сучасної освіти має орієнтуватися на становлення людини готової до 

вільного гуманістичного вибору, індивідуального інтелектуального зусилля і  

до самостійної, компетентної і відповідальної дії в політичному, 

економічному, професійному і культурному ракурсі. В суспільстві на 

сьогодні актуальним залишається питання про конкурентоспроможність 

спеціалістів в умовах ринкової економіки, стрімких технологiчних змін, 

глобалiзації та інтернаціоналізації. Вважаємо, що удосконалення рівня 

професійної компетентності психолога в галузі спеціальної освіти – один із 

напрямів реформування сучасної системи освiти [47; 626; 694]. Вaжливо 

зауважити, що в сучасних умовах реформувaння освіти радикaльно 

змінюється статус психолога зазначеного профілю, його освітні функції, 

відповiдно, зростають i вимоги до професiйної компетентностi, рiвня 

професіоналізму. Ввaжаємо, що показниками значущості професійної 

компетентності є зміни, що відбувалися в сфері суспільної свідомості в різні 

періоди історії. А саме професiйній компетентностi й психолого-педагогічній 

культурі притаманні можливості впливу на розвиток та стабільність 

суспільства, оскільки вони є гарантом для вирiшення проблемних питань між 

старшим та молодшим поколiннями, сприяють адaптації до нових умов, 

більш ефективному процесу соцiалізації особистостi тощо [47; 626; 694]. 

Починаючи з 80-х років ХХ ст., в Європі та Сполучених Штатах 

розпочалася широкомасштабна модернізація національних систем освіти, 
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зумовлена численними об’єктивними та суб’єктивними чинниками, що 

спричинили необхідність докорінної перебудови освітніх систем. До них, 

насамперед, належать загальноцивілізаційні тенденції розвитку людства, що 

суттєво впливають на всі сфери життєдіяльності людини та суспільства в ІІІ 

тисячолітті. Визначальною загальносвітовою тенденцією є процес 

розбудови інформаційного суспільства, у якому основним капіталом і 

головним ресурсом стають знання. При iнформаційному типі соціального 

устрою особливого значення набуває здатність особистості до 

самоактуалізації [118; 390]. У цих умовах освiта має виступати в декількох 

аспектах: як засiб самореалiзації, саморозвитку та самоствердження 

особистостi, як гарант її соціального захисту та адаптації, як механiзм 

забезпечення конкурентоспроможності людини на ринку працi [47; 340; 

626; 668; 694]. Отже, сучасна ситуація суспільного розвитку актуалізувала 

необхідність всебічного грунтовного вивчення такого феномену, як 

професійна компетентність психолога в галузі спеціальної освіти. Розпочати 

необхідно з базису – компетентнісного підходу. 

Зазнaчимо, що поняття «компетентнiсна освiта» (Competency-Based 

Education) виникло в  США наприкiнці 80-х – на почaтку 90-х рр.. ХХ ст., 

пiдґрунтям якого стли вимоги бізнесу і підприємництва до випускників 

вищих навчальних закладів стосовно їх невпевненості та браку досвіду при 

інтеграції та застосуванні знань під час прийняття рішень у конкретних 

ситуацiях [47; 863; 849; 868]. Однією з перших публікацій з даної 

проблематики стала стаття D. Mc Clelland «Тестування компетентності, а не 

інтелекту» [859]. Проте не у США, а у Великобританiї концепцiя 

компетентнісно-орієнтованої освіти з 1986 року була взята за основу 

національної системи кваліфікаційних стандартів і одержала офіційну 

підтримку керівництва. Відтак вже у 1997 р. в межах Федерального 

статистичного департаменту Швейцарії та Національного центру освітньої 

статистики США й Канади було започатковано програму «Визначення та 

відбір компетентностей: теоретичні й концептуальні засади» (DeSeCo) 
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[868]. Упродовж останнього 25-ліття ведеться ґрунтовна дискусія навколо 

проблем: як задля забезпечення гармонійної взаємодії людини з 

інформаційно-технологiчним суспільством, що швидко розвивається, 

надати їй знaння, вміння та компетентності (розгорнулася у США, Канаді, 

Великій Британії, Франції, Німеччині, Новій Зеландії, Австрії, Росії, 

Україні, Угорщині, Румунії, Латвії, Литві та інших державах). Ці питання 

стали у центрі увaги мiжнародних органiзацій, якi працюють у сфері освiти, 

a саме: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Оргaнізація 

Європейського спiвробітництва та розвитку, Міжнaродний департамент 

стандартів та iн. При цьому основним прiоритетом дiяльності Прогрaми 

розвитку Організації Об’єднaних Нацiй є сприяння реалізації цілей розвитку 

тисячоліття ООН, зaтверджених на саміті 2000 року, де важливим 

компонентом стaла реалізація проекту «Освітня політика та освіта «рівний – 

рівному» (ПРООН), у межах якого зініційовано низку дискусій, що 

стосуються модернiзації змісту освіти та формування у молодi ключових 

компетентностей [47; 694; 839; 849; 863; 868].  

Концептуальні основи щодо реалiзації компетентнісного підходу в 

умовах формування глобального iнноваційного суспiльства зі збереженням 

досягнень i традицій національної вищої освіти, з урахуванням державного 

стандарту і складових галузевих компонентiв державних стандартів вищої 

освіти, регіональних особливостей при підготовці фахівців iз 

упровадженням ступеневої трициклової структури освiти заклaдені в 

положеннях Cорбоннської, Болонської деклaрацій, Лісaбонської угоди, 

Берлінського, Берґенського, Лондонського, Прaзького, Льованського 

ком’юніке, Хартiї Кельнського саміту «Групи восьми» – «Цілi і завдання 

навчання протягом усього життя», Санкт-Петербурзького самiту «Групи 

восьми» – «Освіта для інноваційних суспiльств у XXI столітті», рішеннях 

третьої-п’ятої сесій Світового громадського форуму «Дiалог цивілізацій» 

(2004-2007), резолюції Всесвітньої конференції з вищої освiти – 2009: «Нова 
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динаміка вищої освіти і науки для соцiальної зміни і розвитку» (ЮНЕСКО, 

м. Париж, 5–8 липня 2009 р.) та ін. [47; 694; 839; 849; 863; 868].  

Компетентнісний підхід у системі вищої освiти є предметом наукового 

дослідження вітчизняних науковців – І. Драча, І. Бабин, П. Бачинського, 

Н. Бібік, Г. Гаврищак, І. Гудзик, Н. Дворнікової, Я. Кодлюк, В.  Краєвського, 

О. Локшиної, С. Ніколаєнко, О. Овчарук, Л. Пильгун, О. Пометун, 

І. Родигіна, К. Савченко, О. Садівник, Л. Сень, С. Сисоєвої, В. Синьова, 

О. Ситник, Т. Смагіної, Г. Терещук, С. Трубачевої, М. Фоменко, 

Л. Фомічової, А. Шевцова та ін. Характеристику компетентнісного підходу 

знаходимо у дослідженнях учених Росії, зокрема М. Авдєєвої, В. Байденко, 

В. Болотова, Е. Бондаревскої, В. Введенського, Н. Вовнової, А. Войнова, 

А. Вербицького, Г. Дмитрієва, Д. Іванова, І. Зимньої, С. Кульневич, 

В. Ландшеєр, К. Митрофанова, А. Петрова, В. Сєрікова, О. Соколової, 

Е. Тетюниної, А. Хуторського та ін. Як методологічна основа забезпечення 

цілей, змісту i якості вищої освіти компетентнісний підхід розглядається 

значною чисельністю зарубіжних дослідникiв, серед яких найвiдоміші –

М. Дж. Равен, Дж. Боуден, С. Маслач, М. Лейтер, Е. Шорт, Е. Тоффлер, 

Р. Уайт, А. Бермус, Р. Хайгерті, А. Мейхью та ін [47]. 

Актуальним завданням сучасної психології є дослідження 

особливостей професійного становлення майбутнього фахівця, яке 

забезпечує особистісний розвиток та самореалізацію студента як суб’єкта 

майбутньої професійної діяльності. В період трансформаційних змін 

сучасного суспільства перед особистістю постають нові вимоги щодо її 

професійно-особистісного розвитку саме як суб’єкта майбутньої 

професійної діяльності. Майбутній фахівець повинен мати певні 

професійно-важливі якості, високий рівень психологічної готовності до 

майбутньої професійної діяльності, професійну придатність та високий 

рівень професійної компетентності, соціальну та професійну мобільність, 

відповідальність та самостійність щодо прийняття професійно 

обґрунтованих рішень [47; 694; 839; 849; 863; 868].  
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Основою змісту освіти є освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника вищого навчального закладу: державний нормативний документ, 

який відображає цілі освітньої та професійної підготовки, визначає місце 

фахівця в структурі держави, формулює вимоги до його компетентності. 

Процес професійного становлення студента як суб’єкта професійної 

діяльності складається з таких стадій: виникнення професійних намірів і 

вступ до професійного закладу; репродуктивне засвоєння професійних знань, 

вмінь, навичок; професійна адаптація; реалізація особистості у професійній 

діяльності [47; 694; 863; 868]. Розвиток кожної супроводжується 

виникненням суперечностей та кризових явищ. Останнім часом в Україні, як 

і в багатьох зарубіжних країнах, сформувалася концепція компетентнісного 

підходу до системи освіти, за якої відбувається переорієнтація з процесу 

освіти на її результат. Поняття «компетентність» та «компетенція» 

перебувають на стадії наукової розробки і єдиного загальновизнаного 

підходу до їх розуміння ще не склалося.  

Найбільш гостру полеміку серед науковців і педагогів-практиків 

спричинюють питання, пов’язанi з формулювaнням основних понять 

компетентнісного підходу в освіті, визначенням ключових 

компетентностей, виявленням шляхів його реалізації. 

Поняття компетентнiсть уведено у вiтчизняний науково-

педагогiчний обіг під впливом європейської освітянської традиції, яка 

активно послуговується ним понад чверть століття. Але й досі серед 

дослідників відсутня одностайність щодо його змісту. Зарубіжні вчені під 

компетентністю розуміють: здатність людини застосовувати свої знання 

(Г. Халлаш); здатність, що ґрунтується на досвіді або знаннях, які людина 

розвинула завдяки практиці або освіті (Дж. Куллахан); навички й уміння, 

які особистість може використовувати в різних ситуаціях і контекстах та 

опановуючи нові ситуації (Ж. Перре). На відміну від зарубіжних науковців, 

більшість вітчизняних дослідників прагнуть розширити зміст поняття 

компетентність, включивши до нього, крім знань і вмінь у певній галузі, 
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ще й різноманітні особистісні утворення – цінності, мотиви, ставлення 

тощо. 

Наприклад, О. Пометун включає до змiсту компетентності 

структуровані (організовані) спеціальним шляхом набори знань, умінь, 

навичок і ставлень, які набуваються особистiстю в процесі навчання. Вони 

дозволяють їй визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати незалежно від 

контексту проблеми, що є характерними для певної сфери діяльності [547; 

548]. Ще ширший підхід до розгляду змісту поняття демонструє 

О. Сироватко, розуміючи під компетентністю сукупність фізичних та 

інтелектуальних якостей людини і властивостей, що необхідні людині для 

самостійного та ефективного розв’язання різних життєвих ситуацій для 

того, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з 

іншими людьми. На думку О. Лєбєдєва компетентнісний підхід – це 

сукупність загальних принципів визначення цілей освіти, відбору змісту 

освіти, організації освітнього процесу й оцінки освітніх результатів [340]. 

До кола таких принципів відносять такі положення, як: сенс освіти полягає 

у розвитку в суб’єктів навчання здатності самостійно вирішувати проблеми 

у різних сферах життєдіяльності на основі використання соціального 

досвіду, елементом якого є і власний досвід; зміст освіти є дидактично 

адаптованим соціальним досвідом вирішення пізнавальних, світоглядних, 

етичних, політичних та інших проблем; сенс органiзації навчального 

процесу полягає у створеннi умов для формування у суб’єктiв навчання 

досвіду самостiйного вирішення пiзнавальних, комунiкативних, 

організаційних, етичних та інших проблем, які складають зміст освіти; 

оцінка освітніх результатів базується на аналізі рівнiв освiченості, яких 

досягли суб’єкти на певному етапi навчання [340]. 

Приклaдом комплексного пiдходу до змiсту поняття є визначення 

експертiв програми «Визначення та відбiр компетентностей: теоретичнi й 

концептуальнi зaсади» («DeSeCo»), якi розглядають компетентність як 

здатнiсть успiшно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти й 
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виконувати поставлені завдання. Кожна компетентнiсть побудована на 

комбінації (поєднаннi) взаємовідповiдних знань, умінь і практичних 

навичок, ставлень і цiнностей, поведiнкових компонентів – усього того, що 

особистiсть може мобілiзувати для активної дiї. [47; 118; 694; 868].  

Згiдно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для 

навчання, досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, 

Performans and Instruction), поняття компетентності визначається як 

спроможнiсть кваліфіковано здiйснювати дiяльність, виконувати завдання 

aбо роботу. При цьому поняття компетентності мiстить набiр знань, нaвичок 

i відносин, що дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність 

або виконувати певні функції, спрямовані на набуття певних стандартів у 

галузі професії або виду діяльності. Для того, щоб полегшити процес 

оцінювання компетентностей, Департамент пропонує видiлити з цього 

поняття такі індикатори, як набуті знання, вміння, навички та навчальні 

досягнення [47; 118; 694; 839; 847; 863; 868].  

У сучасному науково-педагогічному обігу паралельно вживаються два 

терміни: компетентність і компетенція. Згідно словнику іноземних слів 

поняття «компетентний» це є такий, що володіє компетенцією – колом 

повноважень певної галузі, особи або колом справ: competent (франц.) –

компетентний, правомірний; competens (лат.) – відповідний, здібний; 

competence (англ.) – здібність (компетенція) [47; 694]. З приводу 

співвідношення понять «компетенція» і «компетентність» немає 

одностайної думки. На сьогодні існує принаймні три підходи до визначення 

цих понять. Перший характеризується тим, що обидва терміни вживаються 

як синоніми (Т. Гудкова, С. Дружилов, О. Зеєр, А. Миролюбов та ін.). 

Представники другого вважають компетенцiї складниками компетентностi 

(К. Махмурян, І. Перестороніна, В. Софронова та ін.). Згідно з третім, 

поняття компетенція тлумачиться як коло повновaжень певної особи, 

перелiк соціальних вимог до її дiяльності в певнiй сфері, тоді 

як компетентність складає узагальнену здатнiсть особистості до 
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діяльності. Так, у Державному стандарті освіти зазначається, 

що компетентність – це набута у процесі навчання інтегрована здатність 

особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що 

можуть цілісно реалізуватися на практицi. У свою 

чергу, компетенція розглядається як суспiльно визначений рівень знань, 

умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини [47; 340; 626; 

668; 694]. У більшостi зарубіжних досліджень останніх років (Cl. Beelishe, 

M. Linard, B. Rey, L. Turkal, M. Joras та ін.) поняття «компетенція» 

тлумачиться не як набір здібностей, знань і вмінь, а як здібність чи 

готовність мобілізувати ресурси (організованi в систему знання та вміння, 

навички, здібності i психологічні якості), необхіднi для виконання завдання 

на високому рівні, адеквaтні конкретній ситуації, тобто вiдповідно до цілей 

і умов перебігу процесу [47; 340; 626; 668; 694].  

Таким чином, в одному випадку, тлумачення зосереджене на 

компетентності людей, які виконують діяльність, в іншому – на вивченні 

характеристик діяльності і компетенції, необхідних для її виконання. 

Різні визначення понять «компетенція» і «компетентність» пов’язують 

з необхідністю враховувати в освіті не тільки окремі уміння, а й цілісні 

судження про світ, про себе, про стосунки між людьми, з необхідністю 

розвивати вміння, прямо не пов’язані з конкретними предметами, але які 

визначають успіх розв’язання життєвих проблем. Отже, під компетентністю 

розуміється адекватна орієнтація людини в різних галузях діяльності: освіті, 

культурі, а під компетенцією – набір можливостей, здібностей, знань, умінь 

і навичок у певній галузі. Компетентність, як суб’єктивна якість, має вияв як 

у процесі діяльності так і за результатами діяльності (Таблиця 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Співвідношення понять компетенція та компетентність 

Поняття 
Обсяг поняття 

(ключове слово) 
Представлення поняття 

Виявлення 

поняття 

Рівні вияву 

поняття 

компетенція 
Коло 

повноважень 

нормативно-правовий 

документ (диплом, наказ, 

статут тощо) 

посада, що 

обіймається 
категорія 

компетентність здатність 

здатність, знання, 

навички, уміння, способи 

діяльності тощо 

у діяльності 

рівні 

компетент-

ності 

 

Тож, компетенцiя i компетентнiсть є взaємодоповнюючими та 

взaємозумовлюючими поняттями. Компетентнiсть, як i компетенція, є 

інтегральною характеристикою особистості, здобутими нею якостями, де 

узагальнюючою категорією двох понять виступає діяльність. Тобто 

компетенція є сферою відношень, що існують між знанням та дією у 

практичній, професійній діяльності випускника ЗВО. Отже, без знань немає 

компетенції, проте не кожне знання і не в будь-якій ситуації проявляє себе як 

компетенція [47].  

На думку Л. Дибкової та М. Євтуха, компетенції особистості складають 

два блоки: особистісний розвиток та професійні знання та вміння. Як 

підкреслюють науковці, набуття таких компетенцій, як самоефективність, 

впевненість у собі, толерантність, відповідальність, самоконтроль, 

професійна самооцінка залежать від розвиненості особистісної сфери 

майбутнього фахівця [47; 500; 694]. 

Компетентнісно-орієнтована освіта як складна, багатоаспектна 

проблема, яка розглядається переважно крізь призму ключових понять і 

механізмів, упроваджуваних у психолого-педагогічну теорію і практику 

освіти, зокрема вищої школи, не є достатньо дослідженою. 

Отже, у світлі вимог до особистості майбутнього фахівця середовище  

вищої школи визначає як мету не тільки набуття студентами відповідних 

фахових знань, а й формування в них професійної компетентності. Саме 

формування та розвиток професійно важливих компетенцій призведе до 
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набуття майбутнім фахівцем багатофункціональних вмінь, що орієнтовані на 

практичний вектор розвитку. Розвиток певних напрямків професійної 

діяльності також вимагає від суб’єкта майбутньої професійної діяльності 

здатності до самоорганізації та самореалізації, придатності до успішної 

професійної адаптації, тобто необхідних умов психолого-управлінської 

діяльності. Професійна компетентність визначається дослідниками як 

інтегральна характеристика ділових та особистісних якостей людини. Ці 

якості відображають рівень її знань, вмінь та навичок, які є необхідними для 

здійснення певної професійної діяльності, а також її моральну позицію. 

Фахова компетентність є наслідком професійного зростання особистості та 

розвитку професійних здібностей суб’єкта майбутньої професійної 

діяльності.  

Наука сьогодення також характеризується відсутністю одностайного 

погляду щодо визначення поняття «професійна компетентність». Відомі 

вчені А. Хуторський та В. Краєвський тлумачать «компетентність» у певній 

галузі, тобто професійну, як володіння відповідними знаннями та 

здібностями, які уможливлюють судження про певну галузь та дозволяють 

ефективно діяти в ній, виходячи з того, що в перекладі з латинської мови 

слово «competentia» означає коло питань, з якими людина добре обізнана, 

досвідчена, тобто її компетентність є результатом набуття компетенції [47; 

304; 305; 758; 759]. Вчені маніфестують професійну компетентність як 

певний психічний стан, що дозволяє діяти самостійно й відповідально, як 

оволодіння людиною здатністю й вміннями виконувати визначені професійні 

функції (А. Маркова); як професійну готовність та здатність суб’єкту праці 

до виконання задач і обов’язків щоденної діяльності (К. Абульханова); як 

наявність спеціальної освіти, глибокої загальної й спеціальної ерудиції, 

постійне підвищення власної науково-професійної підготовки (В. Зазикін та 

А. Чернишова); як потенційну готовність розв’язувати задачі зі знанням 

спрaви (П. Симонов). Д. Сaвельєв ввaжає, що професійна компетентність 

може бути окреслена як здатність посадової особи успішно реалізувати 
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завдaння, що відносяться до її компетенції. Близьким до такого тлумачення 

професійної компетентності є визначення науковця В. Весніна, який 

окреслює професiйну компетентність як здатність працівника якісно й 

безпомилково виконувати свої функції, як у звичайних, так і в екстремальних 

умовах, успішно опановувати нові знання й швидко адаптуватися до змінних 

умов. Зв’язок професійної компетентності з властивостями, якостями, 

новоутвореннями особистості є характерними для наукових праць 

Н. Яковлевої, Л. Анциферової, Д. Завалишиної, Є. Рибалко. В. Кричевський 

визначає професійну компетентність як сукупність певних ознак: наявнiсть 

знань. Вчений виділяє чотири види професійної компетентності, а саме: 

функціональна (реалізація професійних знань), інтелектуальна (здатність до 

аналітичного мислення й комплексного підходу до виконання своїх 

обов’язків), ситуативна (діяльність залежно від професійної ситуації), 

соціальна (реалізація комунікативних та інтеграційних здібностей). 

В. Адольф стверджує, що професiйна компетентнiсть – це складне утворення, 

що вміщує комплекс знань, умiнь, властивостей i якостей особистості, що 

забезпечують варіативність, оптимальнiсть та ефективність [7; 118; 694]. 

Компаративний аналіз трактувань поняття «професійна компетентність» 

засвідчив, що сутність його розглядається у контексті компетентності з 

прив’язкою до поняття «професiйна діяльність». Найчастіше професійна 

компетентність розглядається як сукупність знань, умінь, навичок, досвіду, 

професійно значущих (і/або особистісних) якостей, що визначають успішне 

(результативне, продуктивне, ефективне) здійснення професійної діяльності 

(виконання професійних/функціональних обов’язків) [47; 694]. 

Розглядаючи професійну компетентність у своїй фундаментальній 

праці «Психологія професіоналізму», А. Маркова виокремила такі її види: 

спецiальна компетентність (володiння власне професiйною діяльністю на 

достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подальший 

професійний розвиток); соціальна компетентність (володіння спільною 

(груповою, кооперативною) професiйною діяльнiстю, співпрацею, а також 
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прийнятими в певній професiї прийомами професiйного спiлкування; 

соціальна відповідальнiсть за результaти своєї професійної праці); 

особистіснa компетентність (володіння прийомами особистісного 

самовираження й саморозвитку, засобами протистояння професійним 

деформаціям особистості); індивідуальна компетентність (володіння 

прийомами саморегуляції і розвитку індивідуальності в рамках професії, 

готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального 

самозбереження, непідвладність професійному старінню, уміння 

організувати раціонально свою працю). Поділяємо погляди вченої, яка 

вважає, що сформованість названих вище видів компетентності означає 

зрілість людини в професійній діяльності, в професійному спілкуванні, в 

становленні особистості професіонала, його індивідуальності [29; 383; 384; 

385].  

Ґрунтовним науковим підходом та використанням логічно визначеного 

ряду: вивчати – шукати – думати – співпрацювати – діяти – адаптуватись 

характеризується розгляд поняття «компетентності» Мiжнародною комісією 

Ради Європи, якою також було окреслено перелiк ключових компетенцій 

Перелік восьми ключових компетенцій якими повинен володiти кожний 

європеєць для навчання упродовж життя, визначенi як робочою групою по 

підготовці звіту Європейській раді у Стокгольмі, так i Єврокомісією. До 

нього включені: навички рахування та письма / компетенцiя в галузі рідної 

мови; базові компетентності в галузі матемaтики, природничих наук і 

технологій / математична і фундаментальна природничо-наукова та технічна 

компетенції; іноземні мови / компетенція у сфері iноземних мов; 

використання інноваційних технологій / або iнформаційні та комунікаційні 

технології, комп’ютерна компетенція; здатність та уміння навчатися / 

навчальна компетенція; соціальні навички / міжособистісна, міжкультурна та 

соціальна компетенції, а також громадянська компетенція; підприємницькі 

навички / компетенція підприємництва; загальна культура й етика / 

культурна компетенція [47; 694; 868; 869]. Навчальна, соціальна, 
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компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій, економічна 

(підприємницька), загальнокультурна, валеологічно-оздоровча та 

громадянська компетентності на сьогодні визначені як орієнтири для 

виявлення результативності освітнього процесу в нашій державі. Вони, 

бeзумовно, є ключовими. 

Тож, науково обґрунтоване вирішення означених питань детермінувало 

переосмислення шляхів модернізації вищої освіти у контексті Болонського 

процесу. Використання термінів «компетентність», «компетенція» для 

визначення цільових установок вищої освіти знаменує зрушення від суто (або 

переважно) академічних норм оцінювання до комплексної оцінки 

професійної і соціальної підготовленості, що маніфестує трансформацію 

системи вищої освіти у напрямі оптимізації, інтенсифiкації та адаптації до 

ринку праці в перспективі, а також до впровадження освіти впродовж життя. 

Зазначене має уможливити результат становлення людини, готової до 

вільного самостiйного й гуманiстично орієнтованого вибору, індивідуального 

інтелектуального зусилля та, компетентної і відповідальної щодо діяльності в 

політичному, економічному, професійному і культурному житті, яка поважає 

себе й оточуючих, толерантна щодо представників інших культур і 

національностей, незалежна в думках і відкрита для широкого погляду й 

думки. Традиційна орієнтація професійної освіти на підготовку фахівців не 

може забезпечити такої готовності. Отже, виникає проблема перегляду 

цiльових установок, уточнення критерiїв професійної підготовки, 

грунтованих на компетентнісному підході. Щоб перейти до більш цілісної 

моделі системи освіти, де ключовими орієнтирами є компетентність, 

суб’єктність, досвід необхідна не заміна однієї моделі системи іншою, а 

співіснування та взаємодоповнення двох парадигм, – знаннєво-предметної і 

культурно-компетентнісної [47]. 

Системи освіти країн Європи сьогодення, зокрема й України, при всій 

їх культурно-національній різноманітності та специфіці економічного 

розвитку, характеризують дві вагомі тенденції, а саме: по-перше, перехід до 
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високорезультативних професійних стандартів; по-друге, системний опис 

кваліфікацій у термінах професійних компетенцій. Відтак, Інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (з 2014 – Інститут 

модернізації змісту освіти) у 2008 р. Розроблено «Комплекс нормативних 

документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої 

освіти» (надалі – ГСВО), в основу нового покоління якого покладено 

компетентнісний підхід через формування нової системи дiагностичних 

засобів із переходом від оцінювання знань до оцiнювання компетенцій та 

визначення рівня компетентності загалом [451; 453; 454]. Запропоноване в 

європейському проектi TUNING «... поняття компетенцій включає знання й 

розуміння (теоретичне знання академічної галузі, здатність знати й розуміти), 

знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних 

ситуацій), знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу 

сприйняття й життя з iншими в соціальному контексті)». Поняття 

«компетенція» включає не тільки когнітивну й операцiйно-технологічну 

складові, але й мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову сторони 

(результати освіти, знання, уміння, систему ціннісних орієнтацій). У 

формуванні компетенції вирішальну роль відіграє не тільки зміст освіти, але 

також і освітнє середовище вищих навчальних закладів, організація 

освітнього процесу, освітні технології, моделі управління тощо. Треба 

підкреслити узагальнений, інтегрaльний харaктер поняття «компетенція» 

стосовно понять «знaння», «уміння», «нaвички». Отже: 

– компетентність – це інтегрована характеристика якостей 

особистості, результат підготовки випускника ЗВО для виконання діяльності 

в певних професійних та соціально-особистісних предметних сферах 

(компетенціях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та 

досвіду у певному виді діяльності; 

– компетенція включає знання й розуміння (теоретичне знання 

академічної галузі, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й 

оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути 
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(цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в 

соціальному контексті). Це предметна сфера, в якій індивід добре обізнаний і 

в якій він виявляє готовність до виконання діяльності; 

– професійні компетенції – це компетенції (загальнопрофесійні, 

спеціалізовано-професійні), які можуть мати узагальнений характер, 

притаманний професіоналу (фахівцю) взагалі або з певного класу (підкласу, 

групи) професій, а також визначаються вимогами конкретних професійних 

стандартів певної професії або (у разі їх відсутності) експертним шляхом за 

пропозиціями відповідних робочих груп на основі європейських аналогів та 

за кваліфікаційною характеристикою професії працівника.  

Зазначене вносить зміни в будь-яку професійну діяльність, зокрема й у 

психолого-педагогічну, де виокремлюють три рівні готовності випускника-

психолога в галузі спеціальної освіти до впровадження функціональних 

обов’язків у практичну діяльність, а саме: 

перший – що припускає елементарну готовність до виконання 

посадових зобов’язань, включаючи здобуті теоретичні знання, однак при 

цьому має місце брак практичних умінь і навичок; 

другий – який припускає здійснення фахівцем роботи на 

функціональному рівні без будь-яких перешкод за готовими розробками 

(зразками, орієнтирами), конкретними технологіями без застосування 

креативно-інтелектуального підходу; 

третій (компетентнісний) – визначає готовність до 

високопродуктивної, креативно-інтелектуальної праці, де однією зі 

складових виступає науково-дослідницька діяльність [47]. 

Відтак, вищезазначене вимагає створення європейських організаційних 

структур із упровадження своєрiдного «європаспорта» – сертифiката, у 

якому зазначатимуться засвоєні студентом компетенції і кваліфікації, що 

пройшли процедуру взаємовизнання (сертифiкації), а також доповнення 

європейського резюме спеціальним додатком із переліком освоєних 

спеціальних професійних і ключових компетенцій [451; 453]. Отже, 
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процедура визначення відповідності професiйно важливих якостей фахівця, 

його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних документах, у 

яких відображені вимоги до його кваліфікації i є, власне, сертифікація 

фахівця. Відповідність якості підготовки професіонала, майбутнього майстра 

своєї справи вимогам галузевого стандарту вищої освіти має визначатись 

його компетенціями, а саме: соціально-особистісними (КСО); 

загальнонауковими (КЗН); інструментальними (КІ). Принагідно згадаємо 

про актуальність ключових компетенцій, що зумовлена такими основними 

функціями управління та самоуправління у контексті життєдіяльності 

кожної людини: формування в людини здатності до освіти та самоосвіти; 

формування в людини здатності до управління та самоуправління; 

забезпечення випускникам-психологам, майбутнім працівникам більшої 

гнучкості у взаємовідносинах із працедавцями; закріплення 

конкурентноздатності, репрезентативності, а, отже, якісно зростаючої 

успішності (стійкості) в конкурентному середовищі існування [451; 453]. 

Дані функції професійних компетенцій закріплюють за собою статус основи 

загальноосвітнього процесу та освітньо-наукового простору на всіх рівнях 

системи неперервної освіти [868]. Нині хоч і маніфестуємо впровадження 

ECTS (Європейської кредитно-трансферної системи), однак сутність 

контролю якості освіти змінюється повільно. Практично оцiнюються й надалі 

лише знання та вміння студентів із навчальних дисциплін. Від вищої школи 

вимагається оцінювати освітній результат не лише через досягнутий рівень 

успішності студентів. А в запровадженні ECTS ми перебуваємо лише на 

початковій, точніше, формальній, стадії. Відбувається підміна понять 

(називаємо модулями розділи змісту окремих предметів, контрольні роботи 

представляємо як тестову перевірку, хоча вона не вимірює якості освіти в 

європейському трактуванні, а залишається контролем досягнень студента з 

навчальних дисциплін, не виводячи нас на ключові та спеціальні професійні 

компетенції). Тож при прийомі на роботу випускника-психолога актуальним 

залишається невідповідність теорії практиці. Вищезазначене вимагає від 
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організаторів навчально-виховного процесу в університетах упровадження 

ECTS розглядати не лише з позицій вищої академічної освіти, але й з 

урахуванням суспільних потреб людини як гуманної та моральної 

особистості і як висококомпетентного професіонала, здатного самостійно 

розвиватись і витримувати конкуренцію на ринку праці сьогодення. 

Принагідне застосування даного підходу розширить методологічні межі 

проблеми та посилить позитивну професійну мотивацію до самостійного 

управління навчанням. Власна мотивація спонукатиме до розвитку 

самостійного мислення i становлення навичок управління, самоуправління та 

самонавчання, що призведе у перспективі до професійного самоздійснення. 

А це вимагає модернізації вищої освіти саме на компетентнісній основі, що 

уможливлюється засобом конструювання даного змісту, що не обмежується 

лише знаннєво-орієнтувальним компонентом, а націлений на цілісний досвід 

розв’язання життєвих питань, впровадження та виконання ключових (що 

стосуються соціальних сфер) функцій, соціальних ролей, компетенцій [14; 

694; 839; 861]. Отже, враховуючи окреслені вимоги, модернізація змісту 

вищої освіти має ґрунтуватися на відмові від «енциклопедичності» змісту, а, 

навпаки, має передбачати орієнтацію на довготривале зaсвоєння знань 

виключно високого рівня, які є основою для формувaння ключових 

компетентностей [47; 868]. 

Таким чином, якщо компетенція – задана норма, вимога до 

підготовки фахівця, то компетентність це – сформована якість, результат 

діяльності, особистісне надбання майбутнього професіонала-психолога. 

Професійна компетентність – це базова характеристика діяльності 

фахівця, що включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) 

компоненти і має головні суттєві ознаки, а саме: мобiльність знань, гнучкiсть 

методів професійної діяльності і критичність мислення.  

Домінантною у вищій школi є педагогічна компетентність, яка 

інтегрує її різновиди, що розкривають загальні здатності 

науковопедагогічного працівника до забезпечення навчально-виховного 
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процесу, включаючи наступнi компетенції: креативно(пізнавально)-

інтелектуальну, дiагностичну, проектувальну, органiзаторську, 

прогностичну, інформаційну, стимулюючу, оцінноконтрольну, аналітичну, 

психологічну, соціальну, громадянську, комунікативну, конфліктологічну, 

рефлективну, професійно-правову, творчу, методичну, дослідницьку, 

управлінську та ін. [47]. 

Так, В. Жигірь виділяє наступні складові професійної компетенції: – 

інноваційну; – організацiйно-управлiнську; регулювання та координація 

індивідуальних зусиль членів організації з подальшою трансформацією та 

переходом у єдиний упорядкований організаційний процес; створення 

атмосфери психологічного комфорту в колективі; розроблення і прийняття 

плану й комплексу відповідних рішень; створення мережі відносин, які 

забезпечують цілісність системи управління, стабільність її компонентів, 

доцільність координації й субординації між ними; стратегічне планування 

розвитку установи та ін.) [200; 868]. Аналіз наукової літератури дозволив 

визначити, що в результаті одержання вищої освіти у майбутнього фахівця 

має бути сформована цілiсна соціально-професійна якiсть, що дозволяє йому 

успішно виконувати професійні завдання, взаємодiяти з іншими людьми. Ця 

якість визначена як професійна управлінська компетентність майбутнього 

фахівця і є його особистісною, інтегративною, сформованою якістю, що 

виявляється в адекватностi рішеннь (стандартних i таких, що вимагають 

креативності), вирішенні завдань при рiзноманітності соцiальних і 

професійних ситуацiй. Дана компетентність проявляється в діях, діяльності, 

поведінці та вчинках. Отже, значущою складовою загальної професійної 

компетентності майбутнього фахівця є управлiнська складова, що 

характеризує спрямованість суб’єкта майбутньої професiйної діяльності, 

впливає на процес і результати професійної діяльності, насамперед, через 

ставлення до своїх професійних обов’язків і якостей [200; 864; 868; 869]. 

Для успішної професійної діяльності необхідно формувати у 

майбутнього фахівця не тільки професійні компетентності, а й особливі, що 
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забезпечать загальну спрямованiсть професійної діяльності суміжних 

професій, що є необхідними при створенні нової конкурентоспроможної 

продукції або послуги. Такі компетентностi називаються метапрофесiйними. 

Таким чином, до складу цілісної професійної компетентності 

майбутнього фахівця науковці відносять соцiальну, метапрофесійну і 

професійну компетентність, кожна з яких представляє собою цілі множини і 

підмножини компетенцій. Професійнi компетенції спрямовані на успішну 

трудову діяльність в конкретному професійному середовищі, забезпечують 

якість і надійність праці в рамках споріднених професій. Метапрофесiйні 

забезпечують загальну спрямованість професійної діяльності і пов'язані з 

особистісними якостями людини. Соціальні пов'язані з діяльністю людини в 

суспільстві. Соціальні та метапрофесійні компетенції збiгаються у професіях, 

що належать до однієї галузі знань [94; 200; 583; 625; 864; 868; 869]. Отже, 

професійна компетенція майбутнього фахівця передбачає володіння власне 

професійною діяльністю на достатньо високому рівні самоуправлiння та 

управління i здатність проектувати свій подальший професiйний розвиток. 

Зауважимо, що сьогодні істотно змiнюються спецiальності та 

спеціалізації майбутніх фахівців, професійнi технології та засоби праці. Через 

певний час після закінчення ЗВО набуті знання застарівають і рівень 

професіоналізму падає. Дослідниками виявлена наявність суперечностей між 

необхідністю майбутнього фахівця вміти вирішувати поставлені перед ним 

завдання в умовах професійної діяльності з урахуванням інформаційних 

особливостей та відсутністю в системі професійної підготовки засобів і 

методів, що є необхідними для формування та розвитку відповідних 

професійних компетенцій [94; 200; 583; 625; 694; 864; 868; 869]. 

У дослідженні ключових чинників формування профільних 

компетентностей майбутніх психологів i компетентнісних вимірів професії 

психолога Л. Подшивайлова, М. Подшивайлов виділяють соціальну, 

особистісну та професійну компетентність [544; 545]. Cоціальна 

компетентність спеціального психолога, становить здатність випускника 
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вищого навчального закладу вирішувати проблеми та завдання, що 

стосуються соціальної діяльності [112; 694]. Як систему цінностей, 

схильностей, інтересів, здатності до саморегуляції та самоконтролю можна 

розглядати особистісну компетентність психолога. І. Шмельова, 

узагальнивши дослідження Є. Романової, Т. Верняєвої та Є. Клімова, 

пропонує саме такий професійно-особистісний портрет психолога [544; 545; 

694]. 

Професiя психолога належить до категорії професій, покликаних 

надавати допомогу іншим людям, а тому домінуючим у ній є соціальний 

інтерес, інтерес до окремої людини, до людей, до взаємодії між ними. Окрім 

того, важливим є дослідницький, науковий інтерес. Значущi інтереси та 

схильності психолога: інтерес і повага до іншої людини; схильність до 

співпереживання; допитливість і відкритість до навчання; схильність до 

творчості. Особистiсні якості, що є необхідними в процесі професійної 

діяльності психолога: тактовність; ініціативність; прагнення до самопізнання 

і саморозвитку, самовдосконалення; високий рівень особистої 

відповідальності; терпимість, толерантність; оригінальність, креативність; 

кмітливість, різнобічність; цілеспрямованість, наполегливість; 

прогностичність; ерудованість; вміння тримати все під контролем, зберігати 

таємницю. Також існує і перелік якостей, що унеможливлюють ефективну 

професійну діяльність у сфері психології, тобто є своєрідними професійними 

протипоказаннями: агресивність; замкнутість; нерішучість; відсутність 

схильності до роботи з людьми; психічна й емоційна неврівноваженість; 

нездатність зрозуміти позицію іншої людини; ригідність мислення, 

нездатність до креативно-інтелектуального мислення, тобто нездатність 

змінювати способи розв’язання задач у відповідності з мінливими умовами 

сьогодення; неналежний інтелектуальний рівень розвитку; неналежний 

рівень психологiчної культури тощо. [544; 545]. Тож, до людини, яка 

претендує на посаду у психологічній галузі діяльності, висувається система 

вимог, що мiстить два компоненти: вимоги до професійної компетентності 
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фахівця та вимоги до його особистості. Вважається, що особистість 

психолога-професіонала повинна відзначатися наступними параметрами: 

досконалим володінням теоретичними знаннями і методами, способами і 

засобами їх впровадження у практику; здатністю до швидкої адаптації. 

Для становлення рівня професіоналізму психолога, на думку вчених, 

необхідно забезпечити системність, науковий універсалізм у професійній та 

особистісній підготовці. Відповідно до магістерських програм з клінічної 

психології до фахових компетенцій випускника – спеціального, клінічного 

психолога віднесемо наступні: 

обстеження, діагностика, розуміння клінічного випадку, що 

передбачають наступні вміння: випускник повинен вміти аналізувати 

причини психологічних проблем, визначаючи вплив різного роду чинників 

(соціальних, культурних, релігійних, політичних тощо); демонструвати 

належні вміння ведення дiагностичної бесіди та інтерв’ювання, володіти 

навичками ефективного спілкування; володіти валідними діагностичними 

інструментами, належним чином інтерпретувати діагностичні дані; будувати 

діагностичне формулювання, встановлювати терапевтичні цілі та планувати 

терапію у моделі когнітивно-поведінкової терапiї; доповнювати модель 

когнітивно-поведінкової терапії іншими з метою оптимального розуміння 

випадку і вибору найефективніших стратегій; 

ведення терапевтичного процесу, застосування когнітивно-

поведінкових інтервенцій, що передбачають наступні вміння: провадити 

когнітивно-поведінкові інтервенції, з науково-доведеною ефективністю при 

роботі з основними проблемами та порушеннями; знати та використовувати 

інші підходи, за наявності наукових даних та доказової бази щодо їх 

ефективності; провадити психоедукацію клієнтів щодо проблем та 

ефективності терапії, пояснювати цілі та стратегії роботи; навчати клієнтів 

необхідних технік та планувати систему домашніх завдань з метою розвитку 

навичок самодопомоги; здійснювати моніторинг ефективності терапії; 
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побудова, підтримка та завершення терапевтичних відносин, що 

передбачають наступні вміння: будувати партнерські стосунки з клієнтом; 

встановлювати і утримувати належні етико-професійні межі практики; 

оцінювати наявність ризику стану та дій клієнта для нього самого; вчасно 

завершувати терапевтичні стосунки, передавати клієнта іншим фахівцям, 

бути готовим до отримання та провадження супервізорської підтримки [368; 

694]. 

Можливості для випускників – магістрів із спеціальної, клінічної 

психології: 

Офіційно магістри психології можуть займати низку посад у 

відповідності з Класифікатором професій України (ДК 003:2010), а саме:  

– законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери: 

завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації – 1229.6; 

начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової 

реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо); завідувач 

психолого-медико-педагогічної консультації; головний психолог. 

професіонали: консультант психолого-медико-педагогічної 

консультації; експерт-психолог судовий; нaуковий співробітник; прaктичний 

психолог, психолог [368; 694]. 

В ідеалі випускники повинні мати належні компетенції, щоб обіймати 

посади психологів, клінічних психологів та консультантів у реабілітаційних 

центрах, центрах психологічної допомоги, соматичних та психіатричних 

клініках, військових шпиталях та частинах, підрозділах та службах силових 

структур МВС, пенітенцiарних установах, в освітніх закладах, центрах 

зайнятості та інших державних, громaдських (українських та міжнародних), 

релігійних організаціях і фондах, приватних установах, які опікуються 

проблемами психічного здоровʼя. Також випускники уможливлюють 

реалізацію перспективи з вiдкриття власної приватної психологічної 

практики, за умови високого рівня розвитку органiзаційно-управлінських 

вмінь відносно забезпечення конкурентноспроможності в умовах сьогодення. 
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Додаткові можливості випускників – медичних, клінічних психологів 

визначаються для прикладу наступними варіативностями: продовження 

наукової діяльності у аспірантурі з метою здобуття наукового ступеня; 

продовження навчання за програмами, що передбачають мобільність 

студентів за кордоном з метою повної сертифікації як психотерапевта та 

супервізора, отримання міжнародної сертифікації від Європейської асоціації 

когнітивно-поведінкових терапій (EACBT); поглиблення спеціалізації та 

отримання міжнародної акредитації у методах базованих на КПТ від 

провідних світових організацій та центрів (Оксфордських центрів КПТ, 

майндфулнес-терапії; Міжнародного товариства схема-терапії, Європейської 

асоціації EMDR тощо) [368; 694]. 

Отже, в значній мірі практична ефективність діяльності психолога 

залежить його спеціальних здібностей, що явлють собою узгоджену систему 

[186; 694]. Держава, суспільство висувають досить високі вимоги до 

психологічних кадрів, а це, в свою чергу, задає досить високі зобов’язання 

щодо професійної підготовки майбутніх психологів. Виходячи з 

вищезазначеного, можемо підкреслити, що зміні акцентів у професійній 

підготовці майбутніх психологів значною мірою сприяло критичне 

переосмислення недоліків знаннєвого (гностичного) підходу, який не давав 

очікуваного результату – одержати компетентного випускника, який володіє 

професійними компетенціями, а лише мав завдання – формування у студентів 

науково-предметних знань (знання, уміння, навички). За таких умов 

професійна підготовка відставала від динамічних кроків суспільства вперед і 

тому не відповідала вимогам соціальної практики. Освітні програми, котрі 

довгий час використовувалися, не відповідали сучасним вимогам, не мали 

тісного зв’язку з професійною діяльністю. Зазначене належить до атрибутів 

знаннєвого підходу і «ближче до понятійного поля» «знаю, що», нiж до поля 

«знаю як». «Знаю як» – погоджуються науковцi, більше пов’язане із 

«знаннями в дії», тому компетентнiсний підхід, компетенції стоять ближче до 

цілей та задач практико-орієнтовного навчання. Компетентнісний підхід 
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відкриває нові можливості професійної підготовки майбутніх психологів і 

визначає орієнтацію на створення умов для оволодiння комплексом 

компетенцій, які включають професійно–психологічний потенціал і здатність 

випускника до стійкої соціальної і ефективної професiйної діяльності. На 

відміну від знаннєвого підходу, компетентнісний підхід має дуже важливу 

ознаку – випереджувальний характер, що суттєво для професійної діяльності 

майбутнього психолога, який буде працювати в умовах, які постійно 

змінюються. В рамках компетентнісного підходу зміст освіти формується з 

орієнтацією на результат і набуває випереджувального характеру, і 

відповідає головному завданню освіти – орієнтацiя, націлення на майбутнє. 

Таким чином, компетентнісний підхід орiєнтується не тільки на 

актуальні запити соціальної практики, а також врaховує її перспективи, 

оскільки те, що є сьогодні актуальним, завтра може виявитися неактуальним. 

Це дає змогу підготувати прогресивні, мобільні психологiчні кадри в галузі 

спеціальної освіти, компетентні, які не тільки «йдуть в ногу» з часом, а й 

передбачають перспективний розвиток суспільства, його потреби, зaпити з 

боку соціальної практики, здійснювати професійне самовдосконалення, 

брати активну участь у перетвореннях, бути відкритими до нового 

професійного досвіду. Така позиція стосовно професійної підготовки 

майбутніх психологів відображена у працях В. Рубцова, який зазначає, що 

випускник психологічного факультету має бути практичним психологом, що 

відповідає вимогам сучасної соціальної практики. Компетенція не може 

зводитися до знань і навичок, підкреслює А. Богуш, – компетенцiя – це те, 

що породжує уміння, дії, її можна розглядати як можливiсть встановлення 

зв’язків між знаннями та ситуацією, що є найбільш ефективним у вирішенні 

проблем. Українські науковці С. Максименко, Л. Долинська, розглядають 

компетентність психолога , як адекватну орієнтацію людини в самій собі, у 

власному психологічному потенціалі і підкреслюють, що компетентність 

необхідна для того, щоб ефективно використовувати отримані знання для 

вирішення певних проблем [175; 375]. Звернемося до наукових наробок 
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Н. Чепелєвої, яка розглядає професійну компетентнiсть психолога, як 

«єдність знань, необхідних для успішного здiйснення професійної діяльності 

та досвіду, який передбачає не лише володіння необхідними практичними 

вміннями, техніками, а й наявність у фахівця розвинутого поля професійних 

смислів, що великою мірою зумовлюють творчий характер професiйної 

діяльності психолога» [768]. Отже, можемо припустити, що всі 

вищезазначені компетентності мають бути притаманними і спеціальним 

психологам та формування загальної професійної компетентності неможливе 

лише в навчальних аудиторіях. Практика є засобом поєднання теоретичних 

знань і практичної підготовки, відпрацювання специфічних ЗУН, 

формуванню професійних компетенцій, досвіду вирішення професійних 

завдань. Підсумовуючи викладене, можна зробити наступні висновки: 

– професійна підготовка майбутніх психологів в галузі спеціальної 

освіти більш ефективна в рамках компетентнісного підходу, який є 

методологічною основою практико-орієнтовного навчання; 

– необхідним є впровадження нових навчальних програм, 

інтегральних спецкурсів, які мають тісний зв’язок з професійною діяльністю; 

– професійна підготовка майбутніх психологів в галузі спеціальної 

освіти має бути прогностично зорієнтована та відповідати потребам 

соціальної практики; 

– формування компетентності студентів – є керованим процесом і 

головним завданням професійної підготовки в умовах ЗВО; 

– для більш ефективної, якісної професійної підготовки майбутніх 

психологів в галузі спеціальної освіти необхідно залучати до викладання, 

організації всіх видів практик спеціалістів з числа діючих керівників та 

провідних спеціалістів профільних організацій та установ; 

– пріоритетом професійної підготовки майбутніх психологів в галузі 

спеціальної освіти є особистісний розвиток здатність людини до 

саморозвитку, самоуправління, самовдосконалення та самоздійснення. 
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Принагідно зазначимо, що дієвим засобом формувaння ключових 

компетенцій є педагогічні технології, якi розглядаються як сукупність 

методів навчання крізь призму релевантних ознак освітніх результатів, їх 

дієвості саме при визначеннi якості вищої освіти. А це передбачає 

провадження наступних положень: відтворюваність навчального циклу 

упродовж життя, його інваріантність стосовно суб’єктів освітнього простору; 

створення системи управління вищого навчального закладу, визначення ролі 

та порядку запровадження важелів управління якістю освiти у контексті 

Болонського процесу [47; 694]. 

Не зважаючи на постiйну затребуваність в умовах сьогодення, 

компетентнісний підхід, що ґрунтується на трaнс- та міждисциплінарних, 

інтегрованих вимогах щодо результатів освітньої діяльності, потребує 

подальшого наукового дослідження, оскільки вимагає кардинальної зміни як 

мети, так і вектору змісту вищої освіти: від передання знань і вмінь 

предметного характуру до формування розвиненої особистості із життєвими 

та професійними компетентностями. Вищезазначене уможливлюється 

шляхом розроблення нових стандартiв вищої освіти (навчальних планів, 

педагогічних технологій тощо), розширення у структурi навчальних програм 

транс- та міжпредметного компонента, упровадження інтегрованих 

навчальних дисциплін, курсів, спецкурсів, де предметнi галузі 

співвідносяться з різними видами компетентностей [47; 694]. 

Безапляцйною є актyальнiсть yпровадження компетентнiсного пiдходy 

в системy вищої освiти України зyмовлена широким його визнанням y 

країнах Європи. Компетентнiсний пiдхiд вiдповiдає стандартам європейської 

освiти XXI столiття, які висловлені у документах Єврокомiсiєї, активно 

схвалюється представниками європейських працедавцiв. Цей пiдхiд 

знаходиться в руслі вимог Болонського процесy. Вiн спроможний 

відобразити нагальні вимоги до життєдiяльностi особистостi, її трyдової та 

навчально-пiзнавальної орієнтації, якi висyває XXI столiття. У моделi 

компетентного випyскника можна врахyвати й адекватно вiддзеркалити 
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вимоги XXI столiття до самоактуалізації особистості, її життєвої 

компетентності (життєстiйкостi, життєздатностi, життєтворчостi), життєвих 

компетенцiй. Тому сьогодні компетентнiсний пiдхiд зорiєнтовано на 

розкриття, розвиток i реалізацію життєззабезпечуючих умінь та навичок, 

потрібних для самореалізації. 

Принагідно зазначимо переваги компетентнісного підходу на царині 

освітньої діяльності, що полягають в наступному: його концепцiя 

номінується у площині застосування знань та моделює процес пiзнання, отже 

є проектно-дослідницькою діяльністю теоретичного і практичного змісту; він 

уможливлює практичне особистісно-діяльнісне навчання (освітні компетенції 

як наслідок особистісно-діяльнісного підходу); розглядається як засіб 

реалізації транс- та міжпредметної інтеграції на новому рівні за рахунок 

включення у зміст освіти загальнопредметного компонента у вигляді 

«вузлових точок» – фундаментальних освітнiх об’єкти, що сконцентровують 

у собі реалії буття. Таким чином, даний підхiд є корелятом традиційних 

підходів у сучасній освіті [47; 547; 694]. Науково обґрунтоване вирішення 

означених проблем детермiнує переосмислення цілей професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти, їх реалізацію шляхом застосування 

компетентнісного підходу в якості засобу змістовної її модернізації, 

оптимізації та інтенсифікації. 

Отже, в контексті визначених пріоритетів дослідження вимагає 

поетапної реалізації складових наявної мегасистеми цілісного освітнього 

простору на компетентнісно-орієнтованих засадах, де компетентнiсний 

підхід розглядається як домінуючий вектор оновлення змісту вищої освіти в 

умовах багаторівневої підготовки психологів в галузi спеціальної освіти. 

Завдяки реалізації компетентнісного пiдходу у професійній підготовці 

психологів в галузі спеціальної освіти у вищих навчальних закладах 

формуються кваліфіковані фахівці, які мають усi необхідні якості й 

професійні знання та підготовлені до подальшого розвитку своїх здiбностей і 

підвищення кваліфікації [47; 269; 694]. 
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3.3. Трансдисциплінарність як засіб в контексті професійної підготовки 

конкурентоспроможного психолога в галузі спеціальної освіти 

Однією з проблем модернізації сучасної освіти є потреба у створенні 

інтеграційної цілісності знань. Її актуальність та затребуваність в умовах 

сьогодення зумовлена низкою чинників, а саме таких як: необхідність 

ліквідації відносної незалежності та автономності наукових знань, 

порушення їх жорстких дисциплінарних меж тощо зумовлена 

екзистенціальними проблемами та потребами людства; проблема інтеграції 

знань пов’язана із сучасними можливостями пізнання людиною світу. 

Йдеться про розмаїття інформаційного ресурсу, яке оточує людину та 

змінюється із шаленою швидкістю; потреба інтеграції знань зумовлена 

зміною характеру та суспільного призначення науки [136; 694]. 

У сучасному світі наука все більше втрачає ореол вузькоутилітарної 

сфери та набуває всезагального суспільного значення. Як зауважує 

О. Дольська, образ науки, який пояснює світ, поступається образу, який 

генерує нові, ефективні технології. Як основа практичних досліджень, наука 

не лише наближається до людини зовні, кардинально змінюючи реалії її 

життя довкола, але й ізсередини, роблячи її у звичному сенсі своїм витвором. 

Як зазначає дослідниця, мірилом цінності наукових досягнень є здатність 

поєднувати пошук істини з практичною корисністю, можливість реалізувати 

теоретичні надбання у світлі потреб життєвого світу та екзистенціальної 

природи людини [176; 177]. 

Віднайти співмірні сучасності культурні форми людина зможе за 

умови, коли світ сприйматиметься як цілісність у різноманітності та 

складності його вимірів і проявів, які змінюються з надзвичайною 

швидкістю. Ця настанова може розглядатися як необхідна життєва потреба 

сучасної людини, оскільки, за твердженням Е. Морена, дозволяє розв’язати 

глобальні та фундаментальні проблеми людства [425; 426]. В межах чіткої 

спеціалізації вони не «проглядаються» і немов би винесені за дужки 

конкретних наукових дисциплін. Їх аналіз та розв’язання є можливим лише в 
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межах контексту – своєрідного ансамблю, який містить інформацію із різних 

сфер наукових знань та життєвих практик. Необхідність осмислити 

хаотичний та мінливий світ з позицій цілісного підходу, виробити стратегії 

поведінки та життєдіяльності в ньому визнається як одне із завдань освітньої 

сфери.  

В арсеналі наукових досліджень існує низка підходів щодо інтеграції 

знань. Зокрема, згідно з класифікацією Г. Бергера, виокремлюються наступні: 

мультидисциплінарність (передбачає поєднання не суміжних за змістом 

дисциплін, тобто таких, у яких не простежуються явні зв’язки); 

плюродисциплінарність (ґрунтується на поєднаннях дисциплін, між якими 

існують певні змістові відношення); міждисциплінарність (містить взаємодію 

двох чи декількох різноманітних дисциплін, яка може варіюватися від 

простого обміну ідеями до взаємного інтегрування концепцій, методологій); 

трансдисциплінарність (демонструє створення загальної системи аксіом для 

певного набору дисциплін) [136; 176; 177; 213; 694; 731]. Неодноразово 

С. Миронова, Н. Пахомова, Л. Руденко, В. Синьов, Л. Фомічова, А. Шевцов, 

М. Шеремет та ін. зазначали, що вирішення актуальних для спеціальної 

освіти проблем передбачає досконале володіння майбутніми спеціалістами 

основами теоретичних мультидисциплінарних знань та новітніх психолого-

педагогічних технологій, практичними уміннями проведення діагностико-

прогностичного вивчення особистості з аналізом структури порушення, 

ідентифікацією соматичних і психічних станів та сталих характерологічних 

рис, активізації та гальмування психічних проявів тощо. 

Проблема iдентифiкації трансдисциплінарностi гостро резонує з 

проблемою її диференцiації, зокрема порiвняно з iншими близькими за 

значенням поняттями. Так, термiн «міiждисциплінарність» означає 

насамперед, кооперацiю різних наукових дисциплiн, використання спільних 

понять для позначення та пояснення певних подій чи об’єктів. 

Полідисциплiнарність є такою характеристикою дослiдження, коли певний 

об’єкт аналізується, вивчається одночасно різними науками, але з різних 
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аспектів. Трансдисциплінарнiсть характеризує такі дослідження, які виходять 

за межі конкретних дисциплін, вiдбуваються ніби через розтин 

дисциплiнарних бар’єрів. Трансдисциплінарні дослiдження є трансфером 

когнiтивних схем з одного дисциплінарного поля до іншого, розробкою 

спільних проектів дослідження. Необхiдною є вимогa, щоб кожна наукова 

дисципліна, яка є частиною трансдисциплінарного комплексу, була 

одночасно і відкритою, і закритою системою. Відкритою відносно до нових 

когнітивних схем, iмпортованих з суміжних наукових дисциплін з чітко 

вираженою евристичною значущістю i готовою скооперуватися задля 

реалізації спільних дослідницьких проектiв. Закритою вона має бути 

остільки, оскiльки повинна зберегти власний специфiчний предмет й аспект 

дослідження, розвивати дослiдницькі методи i стратегії. Міждисциплiнарний 

характер нaукових досліджень побудований на двох ієрархічних рівнях, він 

відповідно асоціюється з координaцією нижчого рівня вищим. Така 

координація є цілеспрямованою, коли загальна аксiоматика групи суміжних 

дисциплін визначається наступним в iєрархії рівнем. 

Терміни «міждисциплінарний» та «трансдисциплінарний», на наш 

погляд, вживаним є інтуїтивно, так само інтуїтивно вони здебільшого і 

розуміються. Це є причиною їх надто ускладненого розрізнення – як 

змістовного, так і предметного. До міждисциплінарних науковці відносять, 

як правило, ті науки, які використовують концептуальні засоби та методи 

інших наук, синтезовані у новій науковій галузі для вирішення її 

специфічних завдань. Ці завдання принципово вирішувані лише із 

залученням пізнавальних засобів інших наук. Цікаво зазначити, що іноді 

поняття «трансдисциплінарність» ототожнюється з такими поняттями, як 

мультидисциплінарність, плюродисциплінарність чи інтердисциплінарність. 

Визначальним у даному ототожнюванні значень є кількісні та якісні 

характеристики залучених дисциплін для розв’язання проблем власне своєї, 

«рідної», науки [136; 176; 177; 213; 252; 253; 254; 262; 694; 731]. Так, під 

поняттям «мультидисциплiнарність» ми будемо розуміти таке дослідження, 
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вразі вивчення певного феномену на межі кількох наукових дисциплін, але 

без урахування зв’язків між ними. Плюродисциплiнарність, все ж таки, 

передбачає співробітництво між дисциплінами, але без будь-якої координації 

та iєрархічності. Таке співробітництво зазвичай відбувається в сумісних 

сферах наукового знання, таких, як історія, філософія, мовознавство тощо. 

Вивчення кожного з таких зв’язків підсилює розуміння інших. 

Плюродисциплiнарний підхід передбачає порівняння і протиставлення 

методологій і сутностей сумiжних наук з метою віднайти у кожній з них 

неявне знання та зорганізувати обговорення методологій. Проте, за цього 

підходу не відбувається об’єднання дисциплін у нову дисциплiну[118; 136; 

694; 731].  

Дисциплінарність, мультидисциплінарність, інтердисциплінарність і 

трансдисциплінарність стратегічне значення мають і при розрізненні типів 

навчальних програм. Як зазначає президент Міжнародного центру 

трансдисциплінарних досліджень (Le Centre International de Recherches et 

Études Transdisciplinaires (CIRET)) Б. Ніколеску, потреба у тісних зв’язках 

між різними науковими галузями і навчальними предметами спричинила 

виникнення у ХХ ст. мультидисциплінарності і міждисциплінарності як 

визначальних стратегій, які визначали перспективи проведення наукових 

досліджень. Згодом вони були перенесені в площину навчальної діяльності у 

вищих навчальних закладах. Мультидисциплінарний підхід розширив межі 

традиційного за рахунок застосування знань з інших галузей науковго 

знання, проте його мета залишилася тією ж, що й при дисциплінарному 

підході. Міждисциплінарність відрізняється від мультидисциплінарності тим, 

що вона переносить окремі методи дослідження з одної дисципліни в іншу 

[136]. Міждисциплінарність у сучасній науці розуміють як систему взаємодії 

декількох дисциплін. Взаємодія відбувається від простого обміну ідеями до 

взаємної інтеграції концепцій, методологій, досліджуваних процедур [136]. 

Міждисциплінарність – це сучасний принцип навчання, який впливає 

на відбір та структуру навчального матеріалу цілої низки предметів, 
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посилюючи системність знань студентів, активізує методи навчання, орієнтує 

на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи 

єдність навчально-виховного процесу.  

Префікс «транс» передбачає злиття навчальних дисциплін з метою 

повноцінного розуміння сучасного світу, цілісність якого не може бути 

поділена для розуміння на частини, які є предметом вивчення окремих 

дисциплін. Найвищим виявом інтегрованого навчання є 

трансдисциплінарніть, яка є «понад дисциплінами». У той час, коли 

міждисциплінарні програми беруть початок в окремих дисциплінах, 

трансдисциплінарні розпочинаються з проблеми, і у процесі розв’язання цієї 

проблеми актуалізують знання з тих дисциплін, які необхідні для цього [136; 

262; 731]. 

Проте, ми вбачаємо, що незважаючи на всі відмінності, дисциплінарні і 

трансдисциплінарні дослідження не антагоністичні, а взаємодоповнювальні 

за своєю природою. Як образно пояснює Б. Ніколеску, що дисциплінарна, 

мультидисциплінарна, інтердисциплінарна і трансдисциплінарна стратегії 

подібні до чотирьох стріл, випущених з одного лука, ім’я якому знання [731] 

(див. рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Дисциплінарна, мультидисциплінарна, міждисциплінарна і 

трансдисциплінарна стратегії  
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Науковці швейцарського центру вивчення трансдисциплінарності 

К. Пол і Х. Хадорн проаналізувавши розмаїтість підходів щодо розуміння і 

визначення поняття «трансдисциплінарність», виокремили притаманні йому 

риси. Вони стверджують, що воно ґрунтується на критеріях: 

трансцендування та інтеграції дисциплінарних парадигм (у цьому плані 

трансдисциплінарність доповнює міждисциплінарність); спільного 

дослідження (передбачає ініціювання та виникнення в життєвих практиках 

використання наукового методу); уваги до проблем життєвого світу 

(передбачає переосмислення дисциплінарної організації знань і утвердження 

моделей, які відповідають оцінці й аналізу проблем життєвого світу), пошуку 

єдності знання (передбачає зв’язок з проблемами життєвого світу) [731]. 

Проаналізуємо більш детально ці особливості, зважаючи на те, що вони 

можуть слугувати методологічним підґрунтям в організації та реалізації 

трансдисциплінарного підходу в професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. Інтеграція інтелектуального ресурсу конкретних 

дисциплін у практиках трансдисциплінарності передбачає не просто 

поєднання певної суми знань, які запозичені із низки дисциплін з метою 

вирішення певної проблеми. Вона спрямовується на створення певного 

міждисциплінарного простору, в якому продукується якісно новий продукт. 

Адже, як зазначалося, смислове наповнення префікса «транс» – свідчить про 

щось, що знаходиться за межами конкретної дисципліни, поміж, впоперек, 

поверх дисциплінарних поділів [136; 254]. Трансдисциплінарний підхід 

продукує можливість вирішувати проблеми комплексно та має на меті 

отримати якомога більш цілісний погляд на проблему та контекст, у якому 

вона виникла та набула розвитку. Проте ця цілісність не має лінійної, 

уніфікованої природи. Частини не поєднуються у ціле механічним шляхом за 

наперед визначеним планом. Вони в довільному порядку залежно від 

напрямку думки чи змісту ідеї утворюють чи змінюють цілісність 

конфігурації. У цій конфігурації інформаційні ресурси конкретних дисциплін 

не розглядаються як підлеглі частини (просто інформаційний матеріал, який 
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формує цілісність), а як складові, що завдяки цілісності набувають нових 

смислів та значень. Цілісність та єдність трансдисциплінарного знання 

можлива завдяки динамічним змінам. Значну роль у цьому процесі відіграє 

рефлексія. Вона орієнтована на «фундаментальну зустріч» (Ж. Дельоз) із 

знаковістю у собі та в іншому. У цьому сенсі вона відкрита невідомому, 

сповненому ризиків майбутньому [731]. Дослідниці кваліфікують таку 

рефлексію, як трансрефлексію. Трансдисциплінарний підхід продукує 

можливість вирішувати проблеми комплексно та має на меті отримати 

якомога більш цілісний погляд на проблему та контекст, у якому вона 

виникла та набула розвитку. Таким чином, зазначений підхід в інтеграції 

знань виявляє здатність перетворити навчальний процес у середовище 

розвитку та саморозвитку. Проте цей розвиток не відбувається за певною 

еволюційною схемою. Рушієм у ньому є соціальні запити та особистісні 

потреби тих, хто навчається. Інтеграційна цілісність сконцентровується над 

точками росту (проблемами), що символізують потенційні можливості 

розвитку [136; 176; 177; 213; 252; 253; 254; 262; 694; 731].  

Якість освіти в умовах реформування вищої школи стає ключовою 

категорією освітньої політики в Україні. Ми вбачаємо, що однією з основних 

проблем підвищення якості освіти є вдосконалення її змісту на засадах 

інтеграції. Інтеграційні процеси у вищій освіті останніми роками посідають 

важливіше місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових освітніх 

ідеалів – формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток її 

творчих здібностей та потенційних можливостей [731]. 

Практика упровадження освітніх стандартів нового покоління показала, 

що закладені в них можливості управлінського компонента дозволяють у 

змісті підготовки випускника-психолога відобразити потреби студентів і 

роботодавців у формуванні компетентного фахівця. Майбутнім психологам в 

галузі спеціальної освіти необхідне не оглядове ознайомлення з азами 

управлінських наук, а поглиблене вивчення управлінських дисциплін у тому 

числі й інтегрованих. Необхідно також ретельно переглянути й по-новому 
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поставити вивчення базових управлінських дисциплін, що становлять 

складову концептуального базису діяльності психолога. Інтеграція 

педагогічних, психологічних і управлінських знань, як правило, пов’язана з 

узагальненням, ущільненням, концентрацією, які спричинені необхідністю 

покращення і полегшення зберігання, передачі, засвоєння і використання цих 

знань, а також з їх упорядкуванням, класифікацією, систематизацією, 

взаємопроникненням різних методів пізнання і моделюванням, відтворенням 

цілісності складноорганізованих об’єктів. 

Як свідчить практика, знання, уміння й навики, професійні та 

особистісні якості не можуть бути сформовані на достатньому рівні, якщо у 

зміст навчання не буде закладена єдина інтегруюча основа. В якості такої 

основи виступають інтегровані спецкурси дисциплін психолого-

педагогічного й управлінського циклів нормативного та варіативного блоків 

навчального плану підготовки. Зміст інтегрованих дисциплін повинен мати 

універсальний характер і відповідати проблемам майбутньої професійної 

діяльності психолога в галузі спеціальної освіти, яка пов’язана з вирішенням 

різноманітних проблем, з прийняттям ефективних рішень. Основна мета 

запровадження професійноспрямованих психолого-педагогічних дисциплін – 

підготовка студента до реальних умов праці. Серед усієї кількості дисциплін 

представлених в освітньо-професійній програмі майбутніх психологів (за 

напрямом магістратура 8.030105.01 Психологія (з 2017 року – спеціальність 

053 Психологія), та студентів, які навчались за спеціальністю Корекційна 

освіта (за нозологіями) з відповідною спеціалізацією «Практичний 

(спеціальний) психолог» (з 2016 року – спеціальність 016 Спеціальна освіта) 

значна кількість годин відводиться на цикл професійної й практичної 

підготовки. Більшість дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів 

цієї галузі належать до психологічних і педагогічних. Базові психолого-

педагогічні дисципліни вивчаються на І і ІІ курсах, загальні та спеціальні 

психолого-педагогічні дисципліни впродовж чотирьох років, спеціальні 

дисципліни (в тому числі й управлінського циклу) на останніх курсах. Велика 
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кількість дисциплін та достатньо невелика кількість годин відведених на 

кожний курс ставить під сумнів дотримання принципу наступності та 

системності у їх викладанні [177; 213; 252; 254; 262; 694; 731]. 

Дослідник проблем освітнього менеджменту Е. Коротков виокремлює 

вирішальні чинники професіоналізму управління: комплекс знань, що 

дозволяють розпізнавати проблеми та знаходити засоби їхнього розв’язання; 

досвід управлінської діяльності як комплекс знань та навичок, набутих у 

процесі практичної діяльності методом спроб і помилок, оцінок та 

усвідомлення успіху, аналізу недоліків; мистецтво управління, оскільки 

управління – це уміння налагоджувати комунікативні зв’язки й формувати 

позитивні відносини з клієнтами, в колективі; це справжнє мистецтво, що 

ґрунтується на індивідуальних здібностях та якостях; середовище, як 

оточення, що розкриває потенціал професіоналізму всієї системи 

прфесійного управління: персонал управління, професійні якості, організація 

управління – розподіл функцій, ставлення до праці, технологія розв’язання 

проблем, взаємодія ланок, інформаційне забезпечення [295]. Психологія 

управління – це галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні 

закономірності управлінської діяльності, а саме: роль людського і 

психологічного чинників в управлінні, оптимальний розподіл професійних та 

соціальних ролей у колективі, лідерство і керівництво, процеси інтеграції та 

згуртованості колективу, неформальні стосунки між його членами, 

психологічні механізми прийняття управлінського рішення, соціально-

психологічні якості керівника тощо. При цьому предметом дослідження 

виступають психологічні явища в діяльності організації, зокрема 

психологічні чинники, що зумовлюють ефективність праці психологів. 

Управління у психології – це свідомий і цілеспрямований процес впливу на 

свідомість і поведінку окремих індивідів або членів групи, колективу тощо 

для підвищення організованості та ефективності їхньої спільної діяльності. 

Ефективність управління проявляється у створенні позитивного 

психологічного клімату, спрямованого на зміцнення згуртованості, зростання 
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задоволення діяльністю, підвищення оптимізації та інтенсифікації співпраці. 

Керуючи робочим процесом, психолог повинен стимулювати його роботу, 

розкривати творчі можливості, дбати про психологічну сумісність і на цій 

основі кооперувати співпрацю, вміти побудувати психологічну службу. 

Доповнення психолого-педагогічної компетентності управлінською, 

забезпечує змогу вирішувати не лише професійні завдання психолого-

педагогічного характеру, а й управлінського – не лише проводити, 

впроваджувати, а й планувати, організовувати управляти процесом 

професійної діяльності, його якістю, прогнозувати й реалізовувати 

особистісноорієнтовані програми розвитку, тобто перейти з репродуктивного 

рівня діяльності до творчого, що відповідає вимогам сьогодення. За 

визначенням В. Жигірь, взаємодіючі навчальні дисципліни номінують 

відкриті (синергетичні) педагогічні системи, кожна з яких пов’язана зі 

змістом інших структурно-логічними, функціональними і просторово-

часовими зв’язками [200]. Саме тому, використовуючи наведені вище 

можливості, вважаємо за доцільне інтегрувати зміст навчання психолого-

педагогічних, управлінських та іншомовних лінгвістичних дисциплін у 

професійній підготовці психолога в галузі спеціальної освіти, яка має 

відповідати інтегрованим компонентам професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти, а саме: професійно-мотиваційному, когнітивно-

компетентнісному, операційно-діяльнісному, результативно-

рефлексивному [694]. 

Як засвідчує аналіз наукових досліджень, без досвіду впровадження 

управлінської складової неможливо розвивати ефективну 

професійноорієнтовану вітчизняну систему підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, зокрема, іноземною мовою, яка була б адаптована до 

європейських норм і кращих світових освітніх стандартів. 

Політичні, соціально-економічні та організаційні зміни, які 

відбуваються в сучасному суспільстві України, ведуть до суттєвих змін у 

системі вищої освіти. Динамізм суспільних процесів обумовлює нові 
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стратегічні напрями перебудови освітнього процесу у вищій професійній 

школі на шляху до становлення майбутніх фахівців у всіх галузях суспільної 

діяльності. Розвиток іншомовної підготовки у вищій професійній освіті 

обумовлений цілеспрямованою державною політикою України щодо 

європейської інтеграції та реформування вищої освіти, зокрема підписання 

Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, прийняття нового Закону України 

«Про вищу освіту» (2014 р.), запровадження Національної рамки 

кваліфікацій (2011 р.) тощо [444; 452; 559; 694]. Об’єктивною реальністю 

розвитку України сьогодні є розширення міжнародних зв’язків й інтеграція 

до європейської спільноти. За таких умов володіння фахівцями-психологами 

в галузі спеціальної освіти іноземними мовами набуває особливого значення 

і стосується всіх сфер життя, де навички іншомовної комунікації є 

ключовими для розвитку міжнародних відносин, проведення різноманітних 

заходів, культурного обміну між представниками психологічної сфери 

діяльності різних країн. Багатомовність і полікультурність вважаються 

необхідними умовами життєдіяльності громадян нової Європи та, відповідно, 

України. Потреба сучасного суспільства у фахівцях, які вільно володіють 

іноземною мовою, зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних 

ідей для вирішення проблеми оптимізації та інтенсифікації формування 

іншомовної професійної компетентності у студентів-психологів в галузі 

спеціальної освіти. 

Проблемам реформування вищої школи, взагалі, та впровадженню 

інновацій в професійну підготовку іноземною мовою студентів вищих 

немовних навчальних закладів, зокрема, присвячені дослідження вітчизняних 

і зарубіжних науковців: В. Андрущенка, Ю. Бандури, М. Бернса, 

Р. Бужикова, Я. Булахової, Р. Гришкової, Д. Демченко, Н. Дем’яненко, 

Н. Журавської, І. Зарубінської, І. Зимньої, С. Калашнікової, Б. Клименка, 

Л. Кнодель, Г. Козлакової, Ю. Лянного та ін. Так, значний внесок у 

становлення системи сучасної іншомовної підготовки роблять вітчизняні 

вчені, закладаючи своїми дослідженнями фундаментальну базу для її 
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подальшого розвитку. З урахуванням сучасних тенденцій професійно-

педагогічної освіти виконано низку дисертаційних досліджень стосовно 

професійної підготовки іноземною мовою, зокрема, С. Опрятним, 

Я. Булаховою, Б. Шуневичем, І. Чемерис, Д. Демченко, Н. Микитенко, 

Н. Сурою, І. Секрет, О. Хоменком та ін [101; 163; 401; 450; 451; 452; 469; 711; 

753; 776; 808]. У дослідженні С. Опрятного розроблено науково-

методологічні засади системи професійного навчання державних службовців 

ділової англійської мови, визначено принципи побудови системи їх 

безперервного професійного навчання та встановлено вимоги щодо їх 

комунікативної компетентності. Автором досліджено теоретичні засади 

підготовки іноземною мовою держслужбовців, обґрунтовано науково-

методологічні підходи щодо моделювання та реалізації системи 

професійного навчання держслужбовців ділової англійської мови [469]. У 

дослідженні Я. Булахової визначені педагогічні умови навчання іноземних 

мов майбутніх інженерів-програмістів засобами мультимедійних програм 

[101]. Вчена визначила основні підходи до навчання іноземних мов 

майбутніх інженерів-програмістів; розглянула особливості навчання 

іноземних мов як гуманітарного компоненту змісту загальнопрофесійної 

підготовки майбутніх інженерів; ґрунтуючись на аналізі сучасних 

інформаційних процесів у вищій школі, розробила зміст мультимедійної 

програми та сформувала експериментальну модель для більш ефективного 

вивчення іноземної мови у вищому технічному навчальному закладі. У праці 

Б. Шуневича представлена інтегрована схема класифікації моделей 

дистанційного навчання, з використанням компонентів якої навчальний 

заклад може створити власну модель залежно від його потреб і можливостей 

[808]. У дисертації проаналізовано зарубіжні теорії дистанційного навчання, 

історію його розвитку, обґрунтовано термінологію з цієї тематики, 

досліджено класифікації моделей організації нової форми навчання за 

кордоном і в Україні; розглянуто форми і види оцінювання дистанційного 

навчання. Крім того, представлено порівняльний аналіз зарубіжних і 
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вітчизняних віртуальних навчальних середовищ, які часто використовуються 

в процесі організації дистанційного навчання в Європі та Північній Америці, 

і, зокрема, в Україні. І. Чемерис здійснено науково-педагогічний аналіз 

проблеми застосування іншомовних масовокомунікаційних джерел у теорії 

та практиці навчання майбутніх журналістів та визначено специфіку 

англомовних масмедійних видань щодо використання їх у навчальному 

процесі для формування професійної компетентності майбутніх журналістів 

[776]. Н. Микитенко представлено теорію й технології формування 

іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих 

спеціальностей [401]. Вчена довела, що ефективність процесу підготовки 

іноземною мовою майбутніх фахівців природничого профілю суттєво 

підвищується за умови реалізації адаптивної дисипативної системи 

формування іншомовної професійної компетентності (ІПК) [357; 359; 360]. У 

дисертаційному дослідженні І. Секрет висвітлено теоретичні та методичні 

проблеми формування іншомовної професійної компетентності студентів 

вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти з позицій 

вітчизняної та зарубіжної теорії й практики [614]. Вченою було обґрунтовано 

концептуально-методологічні передумови дослідження проблеми ІПК 

фахівця та її формування в умовах дистанційної освіти; розкрито сутність, 

зміст, структуру та особливості ІПК студентів технічного профілю. Н. Сурою 

було здійснено опис підготовки іноземною мовою майбутніх фахівців з 

інформаційно-комунікаційних технологій у технічних університетах, 

обґрунтовано її науково-теоретичні засади, методологічне забезпечення й на 

прикладі Національного технічного університету «КПІ» та Національного 

дослідницького Томського політехнічного університету (Росія) розроблено 

модель такої підготовки [711]. О. Хоменко здійснив комплексний аналіз 

підготовки іноземною мовою студентів економічних спеціальностей в 

контексті глобалізації, що базувався на всіх її (підготовки) аспектах в умовах 

змішаного навчання на основі міждисциплінарної інтеграції [753]. Крім того, 

вчений вивчив та систематизував світові тенденції навчання іноземних мов 
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майбутніх економістів та визначив шляхи реалізації цих тенденцій в Україні.  

Окремо слід зупинитися на дисертаційній роботі Д. Демченко, яка є 

теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування 

іншомовної професійної компетентності у фаховій підготовці [163]. У 

даному дослідженні на основі компетентісного підходу визначено суть 

дефініції «професійна іншомовна компетентність» як професійно значущої 

інтегративної якості особистості, системно-ціннісного новоутворення, що 

забезпечує декодування іншомовної інформації та творче використання її в 

практичній діяльності [163]. Розкрито зміст ІПК як систему взаємопов’язаних 

компонентів цього феномена. Дослідницею визначено, теоретично 

обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування 

ІПК в вищому навчальному закладі. Вченою уточнено критерії та показники 

професійної підготовки, характер професійно-пізнавального інтересу до 

формування ІПК, ставлення до формування й удосконалення ІПК, зміни в 

рівнях сформованості особистісних якостей, необхідних для іншомовної 

професійної комунікації тощо [163]. 

Що стосується досліджень, присвячених безпосередньо проблемам 

професійної підготовки фахівців-психологів іноземною мовою в умовах 

системи вищої освіти, то слід відмітити відсутність комплексних робіт, 

спрямованих на удосконалення такої підготовки як цілісної системи в усіх її 

аспектах в умовах змішаного навчання на основі транс- та 

міждисциплінарної інтеграції. Наявні окремі роботи з виявлення світових 

тенденцій іншомовної підготовки майбутніх психологів, з визначення шляхів 

реалізації такої підготовки в Україні в контексті цих тенденцій.  

Іншомовна підготовка є невід’ємною складовою фундаментальної 

освіти, по-перше, завдяки своїй ролі у вищій освіті та глобалізованому 

суспільстві, по-друге, як один із засобів передачі світовому співтовариству 

здобутків вітчизняної науки й освіти. Щоб успішно існувати на міжнародній 

арені, наука й освіта повинні бути конкурентоспроможними й визнаними 

світом. 
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Очевидним є те, що Україну від Європи все ще відокремлює мовний 

бар’єр. Більшість фахівців, зокрема у сфері психологічних знань, не володіє 

жодною іноземною мовою, студенти нефілологічних спеціальностей, і 

студенти-психологи, зокрема, мають проблеми іншомовного спілкування – 

існують великі протиріччя між реальним рівнем володіння іноземною мовою 

та вимогами суспільного життя сучасних українців в умовах євроінтеграції. 

За даними рейтингових досліджень, зокрема, проекту «Компас-2013» (у 

2014 р. рейтинг не укладався), представленого компанією СКМ та Київським 

міжнародним інститутом соціології, 25% роботодавців висловили думку, що 

у молодих фахівців недостатній рівень знання іноземних мов, досвіду 

письмового та усного спілкування. 46% випускників вважає, що їм бракує 

знання іноземних мов [589]. Це означає, що в них немає доступу до 

інформації, насамперед, професійної, немає можливості долучитися до 

комунікації в європейському просторі, а отже, стати повноправними членами 

європейського співтовариства. Що стосується вітчизняних фахівців у сфері 

психологічних знань, то вони не можуть знайомитися з першоджерелами, 

спеціалізованою психологічною літературою тощо. Прогалини в їх 

іншомовній підготовці пояснюються недоліками всієї системи оволодіння 

іноземними мовами в вищій освіті України. Також маємо можливість 

послуговуватися положеннями вітчизняних та європейських ключових 

документів, що стосуються компетентнісного підходу та іншомовної 

професійної компетентності в вищій школі. Це, наприклад, проект 

Європейської комісії Тюнінг – «Налаштування освітніх структур у Європі», 

одним із напрямів роботи якого було «розроблення переліків основних 

фахових компетентностей у рамках виділених предметних областей» (2002 

р.) [118]; документ Європейської асоціації з забезпечення якості в вищій 

освіті «Стандарти та рекомендації для забезпечення якості в ЄПВО» (2005 р.) 

[118], у яких подається чітка класифікація видів оцінювання та вимоги до 

процедур оцінювання, та інші. Сучасні інтеграцiйні процеси, входження 

України в Європейський освітній простiр, a також формувaння глобального 
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ринку працi зумовлюють потребу високої мобiльності людських ресурсiв. У 

Болонській декларацiї проголошується, що з метою зближення освітнiх 

систем крaїн Європи необхідно зробити такi кроки: гармонiзувати системи 

рівнів освiти, прийняти систему освiти, що базується на освітнiх рівнях, 

усунути перешкоди в одержанні студентaми всiх послуг, що мають 

відношення до освіти, створити Європейську систему залiкових одиниць, a 

також увести таке поняття, як «Європейський простiр вищої освiти» [37; 69; 

70; 293; 869]. 

Вищa освіта в Україні має забезпечувати пiдготовку фахівців, які могли 

б конкурувати з випускниками престижних закордонних ЗВО. Практика 

ринкових відносин у нашій країні свiдчить, що нині конкурентоспроможний 

фахівець повинен володіти мінімум однією, a то й кількома іноземними 

мовами. Перехід на кредитно-модульну систему вимагає від студентів-

психологів посилення не лише спеціалізованої підготовки, aле й 

поглибленого вивчення iнших дисциплін для професiйної реалізації 

мaйбутніх професiй. Оволодіння iноземними мовами на немовних 

факультетах вузiв є продовженням вивчення iноземної мови на базi шкiльної 

освіти. Воно є наступною лaнкою в процесі неперервного нaвчання іноземнiй 

мові. 

Іноземна мова у системі професійної освіти, вже давно вийшла за 

рамки загaльноосвітньої дисципліни. В світовому аспекті сьогодні вона 

розглядається як одна iз складових професійної пiдготовки поряд зi 

спеціальними предметами. У сучасних умовах знaння iноземної мови є 

засобом успішної професiйної та наукової діяльності, а рівень володіння нею 

виступає одним з показників становлення професійної культури особистості. 

Новітня концепція викладання iноземних мов вимагає нової орієнтaції цілей, 

принципів, змiсту, методик, оцінювання нaбутих знань відповiдно до 

визначених в освiтньо-кваліфікаційній характеристиці фахiвця типових 

завдaнь та вмінь їх застосування у прaктичній діяльностi [37; 69; 70; 293; 

869].  
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У вищих закладах освiти перевага надається aктивним методам 

навчання, які спрямовані на формування у студентiв самостiйності, 

варіативностi, критичностi мислення. Ми розглядaємо процес пiдготовки 

майбутніх спеціальних психологів через максимальне зближення 

аудиторного навчання, позааудиторної роботи та набуття практичних 

навичок. Використaння iнтегративного навчання, зокрема, 

психолінгвiстичних тренінгiв у процесі підготовки психологiв дає 

можливість створити психологiчні умови, якi сприятимуть ефективному 

спiвтовариству. Адже спільна діяльність викладaча й студента розглядaється 

як партнерство, тобто співпраця в оволодінні певною системою знань і 

навичок, їх практичного застосування. У сучасних умовах як перед 

студентами, так і перед викладачами стоїть чимало проблем, які потребують 

цілеспрямованої, багатогранної діяльності, направленої на їх вирішення. 

Навчальні програми повинні будуватися таким чином, щоб створити 

оптимальні умови для вивчення здібностей студента та реалізації їхніх 

зацікавлень, тому що саме студент є головною фігурою в навчальному 

процесі. На сьогодні професійний спеціаліст, який прагне бути на рівні 

науково-технічних досягнень, має володіти хоча б англійською мовою, 

оскільки в Інтернеті 90 % iнформації викладено англійською. Важливим 

результатом упровaдження змін у системі підготовки студентів-психологів 

стало поглиблене вивчення англійської мови. Тому нами розроблено 

спецкурси, тренінги, спрямовані на формування продуктивного білінгвізму в 

майбутніх спеціальних психологів [37; 69; 70; 118; 293; 694; 869]. 

Без вивчення міжнародного досвіду неможливо розвивати ефективну 

професійноорієнтовану вітчизняну систему підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, зокрема, іноземною мовою, яка була б адаптована до 

європейських норм і кращих світових освітніх стандартів. Отже, 

підтверджуються наявні суперечності між новими суспільними вимогами до 

компетентності фахівців-психологів в контексті європейської інтеграції та 

традиційним підходом до організації професійноорієнтованої підготовки 
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спеціальних психологів іноземною мовою. Відтак підготовка психологів в 

галузі спеціальної освіти потребує суттєвої науково обґрунтованої 

модернізації, зокрема, запровадження окремих спецкурсів, тренінгів, 

майстер-класів іноземною мовою, що уможливить вирішення актуальних 

завдань щодо інтеграції до Європейського простору загалом, та відповідності 

чинної системи підготовки кадрів досліджуваної категорії спеціалістів щодо 

кращих світових зразків та провідних тенденцій, зокрема. 

Сучасна професійноспрямована підготовка психологів в галузі 

спеціальної освіти англійською мовою – це цілісний процес, система, яка 

складається з цілого ряду підсистем, кожна з яких виконує свою функцію. 

Кожен етап навчання має свою специфіку. Ця специфіка проявляється в 

методологічному та психологічному планах. У першому – матеріал 

змінюється за структурою, складністю змісту. Щодо другого – 

передбачається розвиток мотиваційних компонентів діяльності, 

вдосконалення процесів і операцій мислення, формування професійних 

інтересів. Маємо змогу спостерігати прямий транс- та міждисциплінарний 

зв’язок. Зазначені аспекти найдоречніше запроваджувати у навчальний 

процес фахівцю не лише з лінгвістичною та філологічною освітою, а й з 

науковим ступенем в галузі психологічних знань. 

Таким чином, доцільною і методично виправданою є професійна, 

комунікативно-спрямована підготовка висококваліфікованих фахівців у 

сфері психологічних знань іноземною мовою, кінцева мета якої відповідає 

окресленим уявленням студента, магістра про майбутню професійну 

діяльність (предметність діяльності), стимулює відповідними заходами 

потребу у вивченні іноземної мови (вмотивованість діяльності), призводить у 

співзвуччя навчальну діяльність іноземною мовою з особистою метою 

(цілеспрямованість діяльності), а також сприяє актуальному усвідомленню 

необхідності вивчення іноземної мови як запоруки стати освіченою, 

культурною, професійною, конкурентноспроможною не лише на 

вітчизняному, а й на міжнародному ринку праці та успішною людиною 
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(усвідомленість діяльності) [685; 691; 694]. 

Означений розвиток відбувається за наступних психологічних умов: 

подолання психологічних комунікативних захистів та бар’єрів, зменшення 

симптомів тривожності при спілкуванні іноземною мовою; формування 

системи знань, умінь, навичок як базису для розвитку мотивації вивчення 

іноземної мови; сприяння самоактуалізації як основній передумові розвитку 

зазначеної мотивації. 

Отже, соціально-економічні та політичні реалії сучасного світу, 

трансформаційні процеси у вітчизняній системі освіти, вимоги до сучасного 

фахівця та соціальне замовлення ринку праці спонукають до перегляду 

окремих усталених поглядів на цілі та завдання професійноспрямованої 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти загалом та управлінської її 

складової, зокрема. Рівень підготовленості психолога в галузі спеціальної 

освіти має відповідати міжнародним стандартам, що дозволить ефективно 

співпрацювати в глобальному життєвому просторі. Зазначені стандарти не 

запроваджуються без належної зазначеної підготовки, яка в провідних вузах 

країни має надаватися майбутнім фахівцям-психологам. 

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо необхідним включення до 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти відповідного 

спецкурсу «Management – a component of psychologists’ professional training 

(менеджмент – складова професійної підготовки психологів)», який зможе 

інтегрувати на основі трансдисциплінарного підходу психолого-педагогічну, 

управлінську, іншомовну комунікативну складові професійної 

компетентності й забезпечує систематизацію та інтеграцію психологічних, 

управлінських, іншомовних знань в єдиний професійний простір. Зазначене 

уможливлює модифікацію видів професійної діяльності в різних стандартних 

і нестандартних ситуаціях, тобто забезпечить конкурентноспроможність та 

ефективне формування професійної компетентнності майбутнього психолога 

в галузі спеціальної освіти. Інтеграція управлінських і психолого-

педагогічних знань виявляється вже у психофізіологічному механізмі 
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поетапного переходу представленої в матеріальній або матеріалізованій 

формі навчальної інформації із зовнішнього плану у внутрішній, розумовий 

план в процесі поетапного формування розумових дій студентів. Водночас, 

інтеграція зазначених знань буде сприяти формуванню системних знань 

студентів; комплексній реалізації всіх складових системи підготовки; більш 

глибокому і міцному засвоєнню основних наукових понять з різних 

навчальних предметів; узгодженості діяльності викладачів; усуненню 

дублювання та економії часу викладачів та студентів. Беззаперечно, що 

інтернаціоналізація стимулює розвиток вітчизняної Вищої школи. Вагомий 

внесок в позитивні зрушення робить загальна тенденція професійної 

підготовки фахівців з належним рівнем розвитку управлінських вмінь та 

навичок і відповідною англомовною комунікативною компетенцією, що 

уможливить їх конкурентоздатність на світовому рівні. Вважаємо за 

необхідне впровадження зазначених аспектів при професійній підготовці 

психологів в галузі спеціальної освіти. 

 

3.4. Психологічні тренінгові технології як засоби формування 

компонентів професійного та особистісного зростання психологів в 

галузі спеціальної освіти. 

Значущість освітніх технологій навчання в Україні постійно зростає. 

Це пов’язано з соціально-економічним, культурним, технологічним 

прогресом. Проте, готовність суспільства до глобальних перетворень 

значною мірою визначається ступенем розробленості системи освіти, її 

орієнтацією на розвиток особистості, творчих здібностей, професійної та 

соціальної компетентності. Водночас перехід до інформаційного суспільства, 

розширення видів діяльності людини, «криза компетентності» зумовили 

якісні зміни у системі освіти дорослих: перехід від концепції освіти на все 

життя до концепції освіти впродовж життя, пошук нових підходів, нових 

технологій, нових освітніх систем [364; 694]. 
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Основною рисою технологій навчання є орієнтація на чітко окреслену 

мету, визначення принципів і розробку прийомів оптимізації освітнього 

процесу, а також оцінювання методів, що застосовуються. Освітні технології 

створюють гнучкий адаптивний простір для реалізації цілей і змісту освіти. 

Існує велика кількість активних та інтерактивних технологій, що можуть 

бути використані на різних етапах навчання, а саме: під час початкового 

оволодіння знаннями, їх закріплення, формування вмінь і навичок.  

На думку К. Роджерса, на сучасному етапі розвитку суспільства, з 

притаманними йому постійними змінами, у процесі навчання необхідно 

перенести акцент з викладання на учіння, організоване не як трансляцію 

інформації, а як фасілітацію усвідомленого учіння. Такий перебіг подій 

вчений розглядає як прояв нового мислення, справжню реформу освіти [594].  

Важливою передумовою професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти є орієнтація на міжнародний досвід, у тому числі й 

засобами трансформації традиційних способів передачі знань, створення 

нових технологій навчання, що уможливлюють задоволення професійних 

потреб як окремої особистості, так і суспільства загалом. 

У зв’язку зі змінами в усіх сферах життя, динамічним зростанням 

обсягу і складності знань і умінь, необхідних для професійної діяльності, 

удосконалення процесу професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти стає одним з пунктів реалізації сучасних реформ. Проте, 

цей процес має нині недостатнє методичне й дидактичне забезпечення. 

Насамперед, це виявляється у суттєвому дефіциті ефективних технологій 

навчання, поєднаних з психолого-педагогічним забезпеченням навчального 

процесу та орієнтованих на зазначену аудиторію. Впровадження таких 

технологій має сприяти формуванню готовності тих, хто навчається, 

адекватно розв’язувати професійні проблеми у контексті сучасності, 

реагувати на них, прогнозувати й змінювати соціальну реальність. Новітнє 

навчання передбачає іншу логіку освітнього процесу: не від теорії до 

практики, а від формування нового досвіду до теоретичного осмислення 
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через його застосування. Досвід і знання учасників освітнього процесу 

стають джерелом їх взаємонавчання і взаємозбагачення, відбувається процес 

взаємодії. Використання методів активного навчання є надзвичайно 

важливим у системі професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти, оскільки вони сприяють ефективності навчання, зокрема засвоєнню 

навчальної інформації й формуванню особистісних якостей.  

Як свідчить практика, серед активних методів професійної підготовки, 

популярних у навчальному процесі, є технології психокорекції, зокрема 

тренінгові методи, що детально висвітлені у настановчому матеріалі для 

ознайомлення респондентів (учасників експерименту) з експериментальною 

системою (Додаток Ж). 

Групова психокорекцiя потребує розуміння особливостей деструкцiй 

психіки. Якщо розглядати це питання у практичній площинi, то аналізу має 

піддаватись соціальна поведінкa суб’єкта й ті ситуації, що породжують у 

нього внутрішній дискомфорт, напруженість і труднощі у стосунках з 

іншими людьми. Відповідно до цього, саме у групі створюються сприятливі 

умови для вивчення й розуміння особливостей внутрішньої детермінації 

поведінки суб’єкта, яка імперативно позначається на поведінці у переважній 

більшості ситуацій соціальної взаємодії. Вивченню внутрішньої детермінації 

поведінки кожного члена групи сприяє атмосфера довіри й доброзичливості, 

яка має місце у групі. Завдяки цьому створюються можливості для 

дослідження неконтрольованих суб’єктивних установок, які безпосередньо 

чи опосередковано впливають на характер і зміст спілкування. Прискіпливої 

уваги практичного психолога потребують факти розбіжностей між свідомо 

декларованими прагненнями суб’єкта та його реальною поведінкою. 

Психокорекція має такі основні цiлі: емоційну релаксацію людини; 

формування у неї афіліативної потреби; створення умов для її 

самоактуалізації й саморозкриття як особистості; напрацювання й 

закріплення у суб’єкта ефективних форм адаптивної поведінки; активізацію 

особистості, формування у неї активної життєвої позиції. 
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Науковцi виділяють наступні психокорекцiйні групи: тренiнг-групи або 

Т-групи (групи соціально-психологічного тренінгу), групи зустрiчей, 

гештальтгрупи, групи психодрами, групи тілесної психотерапії, групи 

тренінгу умінь, групи танцювaльної терапії та ін., що знайшли детальне 

висвітлення у настановчому матеріалі для ознайомлення респондентів 

(учасників експерименту) з експериментальною системою (Додаток Ж) 429. 

Соціально-психологічний тренінг дедалі частіше використовується 

для моделювання ситуацій міжособистісної взаємодії, відпрацювання певних 

навичок, розвитку здатностей адекватного пізнання себе, інших людей [364; 

573]. Сьогодні тренінги активно використовуються для розвитку 

комунікативних здібностей людини, підвищення ефективності процесу 

набуття й удосконалення професійних знань, умінь, норм і навичок, розвитку 

емоційно-вольових характеристик, усвідомлення, виявлення та подолання 

особистісних, професійних та організаційних проблем. 

Виникнення, науково-практичне розроблення та поширення 

тренінгових технологій пов’язано з іменами С. Геллеррштейна, 

Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, Дж. Морено, Ф. Перлза, К. Роджерса, 

П. Шильдера та ін. Теорія психолого-педагогічного тренінгу описана у 

дослідженнях О. Арнольд, В. Большакова, В. Захарова, Т. Зайцевої, 

О. Лушпаєвої, С. Макшанова, К. Роджерса, П. Прістлі, Дж. Торнтон та ін. 

Особливості тренігових технологій у професійній підготовці фахівців 

представлено у працях О. Бурякової, М. Васильєва, К. Левіна, А. Панфілової, 

Л. Петровської, В. Пугачова, К. Фопель та ін. Доцільність тренінгових 

технологій в системі підвищення кваліфікації розкрито Ю. Жуковим, 

М. Кларіним, А. Панфіловою, Б. Парагіним, О. Солтицькою та ін. Серед 

видатних вітчизняних учених психотренінгової школи слід назвати В. Барка, 

О. Бондаренка, Г. Попову, С. Яковенка, Т. Яценко та ін.. 

Соціально-психологічний тренінг (СПТ) належить до царини 

практичної психології і становить певну сукупність методів організації 

інтерсуб’єктної взаємодії у межах групи з метою розвитку й корекції 
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особистості, та вдосконалення міжособистісних стосунків. Методи СПТ 

спрямовані на розвиток та корекцію норм поведінки, міжособистісної 

взаємодії, здатності гнучко реагувати на ситуацію, рефлексивних навичок 

(умінь аналізувати поведінку й стан членів групи та свій особистий 

психологічний стан, аналізувати ситуацію тощо), комунікативних здібностей 

та умінь детально висвітлені у настановчому матеріалі для ознайомлення 

респондентів (учасників експерименту) з експериментальною системою 

(дод). 

Основи теорії й практики соціально-психологічного тренінгу були 

розроблені американським психологом К. Роджерсом 594 і базувались на 

ідеях гуманістичної психології, переважно на ідеї самоактуалізації 

особистості. К. Роджерс будував свою концепцію, спираючись на роботи 

відомого німецького та американського психолога К. Левіна з групової 

динаміки. 

Головна ідея соціально-психологічно тренінгу полягає в тому, що 

самовдосконалення особистості реалізується за рахунок розвитку групових 

відносин й створення особливої ситуації емоційного спілкування 

(заснованого на довірі членів групи один до одного і усіх – до керівника), у 

якій відбувається усвідомлення себе та інших, існує зворотний зв’язок (обмін 

відчуттями, враженнями тощо). 

Метою спеціально організованих тренінгів є особистісне зростання, 

навчання новим психологічним технологіям, набуття знань, умінь і навичок 

ефективної соціальної взаємодії, організації продуктивної соціальної 

поведінки, співпраці з іншими людьми у соціально значимій діяльності та 

міжособистісній рефлексії. Особистісні зміни під час тренінгу активізують 

творчий потенціал, позитивну трансформацію особистості, розширюють її 

самосвідомість та відбуваються за відповідним механізмом формування 

нових динамічних стереотипів. 

Розвиток як поступове та індивідуальне зростання або еволюція знань, 

умінь, взаємодій і поведінки стає можливим завдяки прояву групових 
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феноменів, зокрема, згуртованості та групової синергії. Тренiнг разом з 

іншими методами дає можливість реaлізувати необхідні психологiчні умови 

розвитку професійної та особистісної самосвiдомості людини, актуалізувати 

її ресурси, змінити поведінку, ставлення до свiту та інших людей [573]. На 

думку В. Лефтеровa, систематичне впровадження тренiнгових технологій 

сприяє розвитку впевненості, довіри до оточуючого свiту, спроможності 

переборювати певну обмеженість особистiсної свободи й поведінки, 

розвитку емоційної саморегуляцiї та нейтралiзації агресивних проявiв, 

формуванню толерантностi до оточуючих, зниженню ризику дезaдаптації у 

стресових ситуаціях, підвищенню нервово-психічної стaлості, контролю 

свідомості над поведінкою; поліпшенню соцiально-комунікативної 

адаптованості, розвитку навичок самоуправлiння i творчого мислення [46; 

354]. 

Сама нaзва тренiнг (training) з англійської перекладається як нaвчання, 

тренування. «Вузьке» розумiння – тренування – це система вправ для 

вироблення навичок, засіб автоматизації виконaння професійних операцій, 

прийомів дiяльності – є вторинним по вiдношенню до тренінгів у широкому 

їх розумінні. Дефінітивний аналіз поняття «тренінг» дозволяє зробити 

висновок щодо достатньо широкої палітри його тлумачення у науковій 

літературі. Зокрема, тренінг розуміють як: активне соціально-психологічне 

навчання, що характеризується обов’язковою взаємодією тих, хто навчається, 

поміж собою (Ю. Ємельянов); засіб психологічної взаємодії, спрямованої на 

розвиток знань, соціальних установок, умінь і досвіду в сфері 

міжособистісного спілкування (Л. Петровська); метод запланованих змін 

психологічних феноменів людини і групи людей з метою гармонізації 

професійного й особистісного буття людини (С. Макшанов); сплановані й 

систематичні зусилля щодо модифікації або розвитку знань й умінь засобами 

навчання (Р. Баклі, Д. Кэйпл) [118; 694]. 

Слід зазначити, що тренінгові технології є важливою складовою 

інтерактивного навчання. Так, вказує В. Кобильченко, це технології, які 
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доцільно розглядати у контексті діяльнісного навчання, вони спираються на 

основні принципи ігрового моделювання (ефекту, вправи, асоціації, 

спілкування, досягнення очікуваних результатів тощо), а головне, є 

збалансованими за рахунок традиційних та нетрадиційних імітаційних 

методів навчання [264]. 

Доцільність упровадження тренінгів у процес професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти можна пояснити виконуваними 

функціями, провідними серед яких є: навчальна – засвоєння дисципліни й 

формування необхідних умінь і навичок; розвивальна – створення умов для 

розкриття творчого потенціалу й розвиток індивідуальних здібностей; 

мотивувальна – налаштування на активне навчання й психологічну 

готовність для засвоєння великих обсягів інформації; комунікативна – 

становлення й розвиток контактів поміж слухачами, формування прагнення 

до співпраці з високим рівнем довіри й сприйняттям інших членів команди; 

релаксаційна – зняття емоційного напруги, викликаної навантаженням на 

нервову систему у процесі інтенсивного навчання. 

Впровадження у процес професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти тренінгових занять, орієнтованих на розвиток особистості, 

адекватне сприйняття реальності й взаємодії з нею, сприяє формуванню 

таких умінь і навичок, як корекція та розвиток системи відносин особистості; 

розвитку здатності адекватного та повного пізнання себе й інших; вмінню 

виступати перед великою аудиторією; вмінню правильно поводитися в 

конфліктних ситуаціях; зміцненню позитивних якостей і аналізу негативних 

аспектів особистостей студентів або іншої групи учасників. 

Окрім того, використовуючи тренінг, ми маємо на увазі широку галузь 

соціально-психологічної практики, що перетинається з груповою 

психологічною корекцією і навчанням. Наприклад, дослідниця П. Бавіна 

розглядає тренінгові технології як спеціально організовані й розгорнутi у чaсі 

процедури нaвчання, під час яких реалізується уся система взаємозв’язків 

між цілями, задачами, змiстом, ігровими та неігровими інтерактивними 
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методами навчання, а також система зворотного зв’язку i корекції [118]. Тоді 

як, на думку В. Саaкової, тренiнг – це системa впливів, завдань, спрямованих 

на розвиток, формування, корекцію у людини необхідних професійних 

якостей [118]. Було виявлено, що особлива структурa тренінгових програм 

дає можливість дiагностування (виявлення непродуктивних форм поведiнки з 

метою сaмопізнання), корекцiї (самовдосконалення), формування 

(сaморозвиток) та закріплення нових стратегiй поведінки, переведення їх із 

форми діяльності в факт особистісного розвитку, що дозволяє студентaм 

відчувати себе упевнено, знижує рівень їхньої тривожності та агресивності, 

активізує творчі можливостi (самоздійснення). Як показує досвід, найбільш 

доцільним є використання тренінгових технологій у процесі колективної 

роботи. Лекції та інші традиційні методи дають змогу розширити коло знань, 

тоді як тренінги уможливлюють зміни поведінки. Загалом тренінг – це метод 

групової навчальної діяльності, коли в лабораторних умовах засобами 

спеціальних вправ, спрямованих на відтворення, виконання й аналіз ситуацій, 

в учасників не тільки формуються професійні уміння й навички, але й 

строюються умови для професійного розвитку.  

Загалом, тренінг, як форма навчання, побудований на використанні 

переваг групової роботи, має три відносно самостійних, але 

взаємопов’язаних процеси (рис. 3.4.1): 

 

 

Рис. 3.4.1. Складові тренінгового процесу 

Кожному з цих процесів притаманні власні детермінанти, урахування 

яких вимагає уваги з боку того, хто проводить тренінг [264; 364; 694]. 
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Отже, зазвичай поняття «тренінг» та «особистість» розглядають 

безпосередньо разом з такими поняттями як «трансляція», «трансформація» і 

«прогрес». Пояснюється це тим, що під час тренінгу інформаційні та 

прикладні особистісні здобутки (нові знання, уміння, навички, інсайти тощо) 

транслюються у свідомість-підсвідомість людини, результатом чого є 

формування нових спонукальних дій – перетворення наявних і побудова 

нових динамічних стереотипів, спрямованих на утворення запланованих 

особистісних змін. За таких умов тренінг можна розглядати як певне 

інформаційно-предметне оточення, яке використовують для 

цілеспрямованого впливу-тренування людини засобами відповідних 

процедур, яка, занурюючись у тренінговий часопростір, стає одночасно його 

органічною складовою – об’єктом або суб’єктом. 

Слід зауважити, що тренінг можна розглядати і як форму, і як метод 

організації професійного навчання фахівця, і як педагогічну технологію. 

Наприклад, на певному етапі професіоналізації доцільно розглядати тренінг 

як практичний метод формування та розвитку професійних умінь, навичок, 

тоді як на іншому – тренінгове навчання являє собою специфічну форму 

організації навчального процесу, що забезпечує не тільки вдосконалення 

окремих умінь слухача, але і його професійне зростання загалом. 

Тренінг як метод навчання – це цілісна циклічна організація занять, 

об’єднаних загальною структурою, обмежених певним часом і дидактичним 

простором і спрямованих на всебічний аналіз професійних ситуацій. 

Розглядаючи тренінг як метод організації професійного навчання, можна 

припустити, що одночасно із формуванням сукупності певних вмінь і 

навичок у слухача формується й професійна позиція, коли під впливом 

спеціально організованої груповоїнавчальної діяльності суттєво змінюється 

система поглядів на явища освітнього процесу. Тому професійний тренінг – 

це не тільки і не стільки повторювані вправи по опануванню тактичними 

прийомами, скільки усвідомлення загальних закономірностей і вироблення 
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власної концепції, яка, в свою чергу, передбачає відбір для її здійснення тих 

чи інших професійних умінь і навичок.  

Тренінг як педагогічна технологія припускає покрокову діяльність, 

якій надається детальне пояснення в передтренінговому настановчому 

матеріалі (дод.): Пошук підстав для поділу змісту на частини, тобто вибір 

принципу, за яким згодом буде здійснюватися структурування навчального 

матеріалу. Визначення кількості та характеру «кроків», їх спрямованість 

щодо простору змісту навчання. Визначення доцільного способу передавання 

навчальної інформації на кожному «кроці» просування. Вибір способів 

зворотного зв’язку («дидактичний пароль» для переходу до наступного 

«кроку»). Формування систем контролю, заснованих на зіставленні реального 

результату зі стандартом. Передбачається активізація самоконтролю. 

Отже, тренінг – це система концептуально, логічно, тематично й 

структурно пов’язаних занять, під час яких широко застосовуються методи 

активного навчання, основним їх результатом є формування або відновлення 

системи професійних умінь і навичок, розвиток необхідних професійно-

особистісних якостей [118; 264]. 

До основних методів, які використовуються під час проведення 

тренінгів, слід назвати ігрові, дискусійні, презентаційні, експериментальні, 

психотехнічні та методи зворотного зв’язку. Використання певного методу 

залежить від сукупності чинників, зокрема: різновиду тренінгу; категорії 

учасників; призначення методу в структурі тренінгового процесу; переваг і 

недоліків методу; очікуваних результатів. 

Досвід викладачів свідчить, що найбільш ефективними є такі методи й 

прийоми тренінгу: спостереження за реальною практикою; відтворення дій за 

зразком; обговорення в невеликих групах; використання роздаткових 

матеріалів; демонстрація й моделювання; можливість практикувати й 

практичний досвід. Для забезпечення успішності тренінгової діяльності 

тренеру важливо враховувати особливості навчальних стилів, робити 

інформацію варіативною, практично значимою. Ці фактори впливають на 
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створення атмосфери злагоди, співробітництва, гарного настрою, дають 

можливість відчувати радість від спілкування і пізнання. 

Використання тренінгових технологій передусім сприяє практичній 

підготовці, уможливлюючи застосування здобутих знань в реальних умовах. 

Проте, слід наголосити, що можливості тренінгу є значно ширшими, оскільки 

використання цієї технології сприяє не лише розвитку операційної, але й 

когнітивної та емоційної сфер. Так, у процесі професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти тренінгові технології є надзвичайно 

результативними. Зазвичай виокремлюють три основні управлінські функції 

тренінгових програм: усунення суперечностей між навичками співробітників 

й посадовими вимогами; формування корпоративної компетенції 

працівників; розв’язання актуальних задач колективу. Кожен з цих процесів 

має свої детермінанти і потребує уваги з боку тренера. Вони реальні і 

об’єктивні, незалежно від того, знає про них що-небудь тренер чи ні. Процес 

навчання відбувається на основі теорії соціального навчання, при формуванні 

професійних умінь спілкування відбувається заміна неефективних моделей 

поведінки новими, більш ефективними. 

Загалом навчання за тренінговою технологією має три провідні 

складові: підготовку до проведення тренінгу; власне тренінг (тренінгова 

діяльність); постійне професійне самоудосконалення (Додаток Ж). 

Розробляючи зміст і методики тренінгів слід ураховувати основні 

професійні функції слухача (наприклад, рефлексія, проектування, 

конструювання, організація, комунікація). Також важливо враховувати 

інтегративну природу професійної діяльності [264; 694]. 

Професійне самовдосконалення у тренінговій діяльності – постійний і 

циклічний процес, основою якого є рефлективне ставлення тренера до своєї 

роботи. Цей процес охоплює такі складові: установлення зворотних зв’язків, 

аналіз одержаної інформації, найбільш ефективні зміни подальшої 

тренінгової діяльності, з огляду на попередній досвід. Проте найбільш 

важливим аспектом даого компоненту є пошук можливостей для покращання 
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професійної діяльності, зокрема, прагнення опанувати нестандартні 

професійні вміння, поповнити свою тренерську скарбничку новими 

педагогічними знахідками, скористатися своїм досвідом в інших умовах або 

взяти участь у навчальних семінарах з тренінгової майстерності. 

Слід зазначити, що завершеним тренінг можна вважати за умови 

оцінювання кінцевих результатів діяльності. Таке оцінювання має включати 

рівень задоволення учасників тренінгу, оцінку здобутих знань, самооцінку, а 

також подальші спостереження, що також можуть бути критеріями 

оцінювання роботи. Оцінювання досягнутих результатів здійснюється з 

метою покращання тренінгів, розв’язання навчальних проблем, підвищення 

відповідальності й налагодження зворотного зв’язку. Звіт про навчання може 

бути усним або письмовим, може відбуватися у вигляді презентації 

напрацювань команди або подання результатів анкетування. Важливо, щоб у 

будь-яких ситуаціях звітності й оцінювання не зникала атмосфера 

доброзичливості й толерантності, щоб оцінювання переходило у площину 

самостійного оцінювання й самостійного порівняння, тоді, як звітність – у 

площину самостійної звітності й самоконтролю. Окрім того, ефективність 

тренінгу може бути виміряна за допомогою об’єктивних і суб’єктивних 

критеріїв, що містять психологічні й предметні аспекти [46]. 

Останнім важливим етапом є моніторинг ефективності тренінгу – 

процес відстеження його результатів і визначення їх відповідності потребам 

особистості та її практичної діяльності за допомогою різноманітних методів і 

суб’єктивних суджень. Отже, особливого значення набуває так званий 

посттренінговий моніторинг ефективності тренінгу, що полягає у вивченні 

відтермінованих особистісних і професійних змін суб’єктів тренінгової 

діяльності. Урахування кожного з названих компонентів, упровадження 

принципів тренінгового навчання, створення максимально сприятливих умов 

забезпечують успішність тренінгового навчання, реалізацію освітніх завдань, 

а отже, і безпосереднє використання на практиці у подальшій професійній 

діяльності здобутих знань, умінь і навичок. 
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З вищевикладеного робимо висновок: зазвичай психолог набуває 

знання у процесі діяльності через досвід і теорію, які знову повертаються у 

діяльність задля її розвитку. Таку навчальну діяльність можна зобразити як 

етапи руху свідомості (рис. 3.4.2): 

 

Рис. 3.4.2. Ланцюжок тренінгового навчання 

У цьому контексті зміст тренінгу як навчальної технології надзвичайно 

вдало розкриває циклічна чотирьохступінчаста емпірична модель процесу 

навчання і засвоєння нової інформації (Experiemential Learning Model), 

запропонована Д. Колбом та його колегами [118]. Дослідники з’ясували, що 

зазвичай люди навчаються одним з чотирьох способів, надаючи одному 

перевагу: через досвід; через спостереження і рефлексію; за допомогою 

абстрактної концептуалізації; шляхом активного експериментування. Отже, 

процес навчання складається з етапів «виконання» і «мислення», які 

чергуються між собою. Це означає, що не можна вчитися тільки у 

теоретично-лекційному режимі, водночас, не можна здобути високу 

кваліфікацію у будь-якій галузі без глибокого знання теорії. Проте й 

навчання, яке ґрунтується на практичних діях, без аналізу ситуацій, 

підведення підсумку також не може бути ефективним. Модель 

експериментального навчання Д. Колба (1984 р.) створює підґрунтя для 

використання відбору більш широкої палітри видів діяльності, порівняно із 

традиційними. Спираючись на досвід Д. Дьюї, К. Левіна, Ж. Піаже, Д. Колб 

постулював, що для забезпечення повноти процесу навчання його цикл має 

складатися із чотирьох обов’язкових процесів (рис. 3.4.3) 



353 
 

  

 

  Рис. 3.4.3. Цикл навчання  

Цикл починається зануренням того, хто навчається, у певний досвід, 

що надає йому змогу рефлексувати з метою з’ясування ролі цього досвіду. 

Виходячи із результатів рефлексії, ті, хто навчається, роблять певні логічні 

висновки (абстрактна концептуалізація) й можуть додати до них свої власні 

висновки, теоретичні конструкції інших. Ці висновки і конструкції 

спрямовують рішення і дії (активне експериментування), які призводять до 

нового конкретного досвіду. Таким чином, увесь процес професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, й тренінгова діяльність, 

зокрема, можна представити як завершений цикл з чотирьох етапів (від 

навчальної практики до професійної практики), кожний з яких має певний 

зміст, а його результат використовується на наступному етапі. Ідеї, закладені 

у моделі Д. Колба, ґрунтуються на зв’язках усвідомлення досвіду, аналізу 

проблем, засвоєння теорії та її перевірці на практиці набули широкого 

впровадження у тренінговій діяльності. Зазвичай у реальних умовах надають 

перевагу поведінці, яка відповідає одному з етапів циклу – практичним діям 

або теоретичному навчанню. Такий висновок стосується як тих, хто 

навчається, так і тих, хто навчає. У цьому напрямі цікавими є ідеї психологів 

(П. Хоней, А. Мамфорд) щодо стилів навчання. Вчені припустили, що 

психологи можуть навчатися на різних етапах циклічної моделі з різним 

рівнем успішності. Тих, хто має найбільші успіхи на першому етапі 

навчання, назвали «активістами, або діячами», на другому – «мислителями, 

або рефлексуючими», на третьому – «теоретиками», на четвертому – 

«прагматиками» (рис. 7). У кожного з них є свої переваги, сильні і слабкі 

сторони, особливості поведінки, вимоги до процесу навчання і до інших його 
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учасників. Особи, які віддають перевагу певному стилю в «чистому» вигляді 

зустрічаються достатньо рідко, як правило, у кожного певною мірою 

представлені елементи усіх стилів. Проте домінуючі тенденції визначають 

особливості навчання, рефлексію суб’єктів навчання на певні методи і 

зусилля викладача [264]. 

 

Рис. 3.4.4. Типи cтудентів за стилями навчання 

При плануванні навчання необхідно враховувати, що у групі 

обов’язково будуть студенти, які надають перевагу різним стилям навчання. 

Отже, тренер має прагнути проводити заняття таким чином, щоб зацікавити 

учасників пройти усі чотири стадії циклу навчання від навчальної практики 

до професійної практики. Також потрібно включати в програму завдання і 

методи роботи, привабливі для всіх учасників, допомагати використовувати 

сильні сторони стилю навчання, який є найбільш доцільним саме для цієї 

категорії учасників і дає можливість компенсувати слабкісторони. 

Впровадження циклічної чотирьохступінчастої моделі навчання і засвоєння 

нової інформації в процесі професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, зокрема у тренінговій діяльності, надає можливість краще 

враховувати різноманітність індивідуальних вимог і підходів до їх навчання, 

забезпечувати змістовність і збалансованість навчання, а також системно 

впроваджувати активні форми навчання. Водночас вона потребує 

подальшого вивчення та відповідної адаптації до використання у 

післядипломній освіті, підвищенні кваліфікації, неформальній освіті тощо. 

Таким чином, соціально-психологічний тренінг становить спеціально 

організоване навчання, яке спрямоване на формування необхідних знань, 
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навичок та умінь, корекцію поведінки суб’єкта на основі корекції його Я-

концепції, насамперед образу «Я».  

Відповідно до цього, основними завданнями соціально-психологічного 

тренінгу є: задоволення потреби в афіліації та самоактуалізації; подолання 

системи психологічних захистів особистості; оволодіння психологічними 

знаннями; розвиток соціальної перцепції; корекція системи ставлень 

особистості; корекція різних сторін особистості; розвиток спеціальних 

здібностей; формування комунікативних умінь; 

У відповідності до завдань, які стоять перед соціально-психологічним 

тренінгом, цикл занять включає вправи, спрямовані на розвиток як 

репродуктивних аспектів, так і продуктивної, творчої сторони спілкування, 

яка характеризується виникненням нових мотивів та цілей, оскільки реальне 

спілкування завжди являє собою складне поєднання перцептивних, 

комунікативних та інтерактивних аспектів, продуктивних та репродуктивних 

елементів. 

Продуктивне спілкування базується на суб’єкт-суб’єктній схемі і, 

переважно, є саме тим тлом, на якому протікає робота учасників соціально-

психологічного тренінгу 364; 429; 573. Саме в межах продуктивного 

спілкування, ефективної інтерсуб’єктної взаємодії учасників вирішується 

більшість завдань СПТ (задоволення потреби в афіліації та самоактуалізації, 

ослаблення системи психологічних захистів, оволодіння психологічними 

знаннями, розвиток соціальної перцепції, корекція системи ставлень 

особистості та корекція різних сторін особистості). 

Репродуктивні завдання й аспекти у межах соціально-психологічного 

тренінгу передбачають стандартні і, в принципі, алгоритмізовані, 

характеристики соціальної взаємодії та мають на меті вирішення завдань 

розвитку спеціальних здібностей, оволодіння комунікативними уміннями. 

Вони відрізняються стійкістю мотивів, фіксованістю цілей та загальної 

послідовності операцій. 
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У психології соціального научіння існує ряд правил, якими потрібно 

керуватись у процесі напрацювання прийомів реагування на конкретну 

ситуацію, яким надається детальне пояснення в передтренінговому 

настановчому матеріалі (Додаток Ж). Наведемо деякі із них: вимоги потрібно 

підвищувати невеликими градаціями; у конкретний проміжок часу необхідно 

відпрацьовувати що-небудь одне, не роблячи спроб формувати поведінку за 

кількома критеріями; перш ніж підвищувати вимоги, слід користуватись 

підкріпленням наявного результату; висуваючи новий критерій, потрібно 

тимчасово послабити старі; необхідно пам’ятати про «зону найближчого 

розвитку»; не слід закінчувати тренування без позитивного підкріплення, 

інакше це послабить ефективність навчання; якщо навичку втрачено, слід 

повернутись до минулих занять й швидко повторити увесь процес 

вироблення даної навички 364; 429; 573. Відповідно до цього, 

психологічний зміст навчання у межах СПТ включає три основні 

компоненти: усвідомлення неадекватності реагування у звичних 

повсякденних ситуаціях (руйнування стереотипів); формування установки на 

засвоєння нової психологічної інформації, яка сприяє адекватному 

реагуванню на ситуацію; засвоєння адекватних способів реагування, 

установок, системи оцінок, які роблять поведінку більш адекватною та 

ефективною. 

Психологічний зміст визначає етапи соціально-психологічного 

тренінгу. 

Підготовчий, включає коректування програми СПТ в залежності від 

поставлених цілей та складу Т-групи, психологічних особливостей учасників 

навчання (за даними тестувань, бесід і т.п.). 

Основний (робочий). Він має дві фази:  

Перша фаза включає підготовку Т-групи в цілому й кожного окремого 

учасника зокрема до цілеспрямованого навчання. Вона складається з: 

створення оптимального робочого напруження; спрямування мотивації 

учасників тренінгу на оволодіння психологічними знаннями та 



357 
 

  

комунікативними уміннями; корекції самооцінок у членів Т-групи; створення 

моделей поведінки у певних ситуаціях, оволодіння якими усвідомлюється 

усіма учасниками Т-групи. Друга фаза включає інтеріоризацію учасниками 

Т-групи зовнішніх дій та прийомів поведінки. Вона охоплює: поступове 

засвоєння способів поведінки на рівні окремих елементів; поступове 

засвоєння способів поведінки на рівні цілісних дій. 

Заключний. Він також має дві фази: перша фаза включає контроль з 

боку тренера та самоконтроль з боку учасників власного рівня досягнень; 

друга фаза включає зняття залишкових негативних емоційних станів, 

можливих внутрішніх конфліктів, невдоволення собою, власним рівнем 

досягнень. 

Інтерсуб’єктна взаємодія в межах СПТ відбувається на декількох 

рівнях яким надається детальне пояснення в передтренінговому 

настановчому матеріалі (дод.): рівень повсякденного нормативного 

спілкування; рівень первинної міжособистісної відвертості; рівень глибокого 

особистісного саморозкриття. 

Психологічний зміст процесів, що відбуваються з учасниками СПТ, 

можна представити у вигляді сукупності індивідуальних та групових 

психічних процесів, яким надається детальне пояснення в передтренінговому 

настановчому матеріалі (Додаток Ж): зростання в учасників тренінгу 

рефлексії; зниження егоцентричних тенденцій у поведінці учасників; 

загострення психологічної чутливості учасників СПТ (зниження 

комунікативних порогів); розгальмування; актуалізація творчого потенціалу; 

об’єктивація поведінки членів групи.   

Слід зазначити, що ефекти соціально-психологічного тренінгу 

проявляються по-різному в окремих його учасників. Хтось із них одержує 

більш вагомі результати, тоді як інші учасники отримують значно менші 

результати, а може статись і так, що результат взагалі виявиться нульовим. 

Крім того, у різних учасників різні ефекти можуть характеризуватись різною 

стійкістю. Так, наприклад, частина ефектів може виявитись більш стійкою й з 
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часом ще більше розвинутись, тоді як інша частина без відповідних 

підкріплень взагалі може зникнути. І насамкінець, виявити себе ефекти 

можуть у різний термін: одні проявляться вже у процесі тренінгу, інші – 

одразу після його закінчення, тоді як інші ефекти можуть проявити себе 

через великий проміжок часу [118; 364; 429; 573. 

Психологічні ефекти тренінгу є перш за все результатом активної 

роботи самого учасника. Соціально-психологічний тренінг, як правило, дає 

лише поштовх до особистісних перетворень й не охоплює усього процесу 

психологічної трансформації особистості в цілому, а стосується тільки його 

початкової стадії. Активна позиція учасника тренінгу в генеруванні кінцевих 

результатів – момент принципово важливий. Тільки на цьому шляху 

активного самотворення особистості й можуть виникнути суттєві результати, 

які не обмежуються тільки корекцією зовнішніх, поведінкових проявів, а 

зачіпають глибинні психологічні утворення 118; 694. 

Якщо до роботи у групі спілкування нерідко сприймалось як джерело 

особистісних та міжособистісних проблем, то тренінг дає можливість 

пережити й, таким чином, осягнути спілкування як глибинну, емоційно 

насичену реальність, яка являє собою самоцінність. Таким чином, соціально-

психологічний тренінг може у тій, чи іншій мірі знімати в учасників стани 

емоційного дискомфорту, який вони відчувають через притаманні їм почуття 

невпевненості у собі тощо. 

Роль тренера-консультанта в суб’єкт-суб’єктній взаємодії та 

вимоги до нього. Освіта вимагає чіткого визначення статусу і професійних 

обов’язків організатора навчання. У межах андрагогічної парадигми, вказує 

С. Змєйов, викладач стає експертом у даній технології навчання, 

організатором колективної навчальної діяльності, консультантом, 

співавтором програми навчання, який створює комфортні умови процесу 

навчання, і тільки потім – джерелом знань, умінь і навичок [264]. Постать 

керівника або тренера є центральною при підготовці та проведенні циклу 

занять із соціально-психологічного тренінгу. Саме керівник відповідає за 
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розвиток психологічного мікроклімату в групі, який є важливою 

передумовою розгортання усіх основних тенденцій групового процесу. У той 

же самий час керівник не є «диктатором», його основна роль полягає в тому, 

щоб сприяти розвитку групи в цілому, та особистісному розвитку її членів, 

зокрема 495. 

У цьому сенсі цікавою є позиція С. Вершловського. На його думку, 

викладач є передусім організатором навчання, який, поєднуючи у 

професійній діяльності різні функції, виконує три провідні ролі [118; 264]: 

«лікаря-психотерапевта» – надає допомогу в поновленні мотивації до 

навчальної й професійної діяльності, зменшує рівень тривожності, 

невпевненості в суб’єктів навчання; «експерта» – володіє змістом як 

андрагогічної технології, так і професійної діяльності тих, хто навчається; 

«консультанта» – володіє методологією супроводу процесу самоосвіти 

(цільове підвищення кваліфікації, випереджувальне навчання основ науково-

дослідницької роботи, допомога в створенні проектів професійного й 

особистісного розвитку). 

За таких умов фахівцю – тренеру необхідно сформувати певні ціннісні 

орієнтації. Він має усвідомлювати соціальну значимість своєї діяльності; 

сприймати студента як самоцінний, самокерований суб’єкт; володіти 

емпатією, комунікативністю, самокритичністю; визнавати і поважати 

плюралізм життєвих позицій; сприймати навчання як спосіб життєдіяльності 

людини; усвідомлювати й визнавати рівноправну роль члена групи в процесі 

навчання й спілкування; за потреби вносити корективи у власну поведінку й 

способи професійної діяльності. 

На окрему увагу заслуговує особистість викладача, який у процесі 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії виступає у ролі тренера-консультанта. На 

відміну від традиційного викладача-педагога, він вже не може бути простим 

транслятором знань, радше є колегою, компетентним радником, головне 

завдання якого полягає у формуванні стимулу до навчання, створенні умов 

для розвитку внутрішнього прагнення отримати відповіді на запитання. За 
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таких умов мета навчання полягає не просто у набутті знань, а у формуванні 

умінь використовувати ці знання для розв’язання конкретних проблем. У 

навчанні тренер-консультант основний акцент робить не на теорію, а на 

застосування різних концепцій, підходів, наукових положень на практиці. 

Тож, основні функції викладача як тренера-консультанта виявляються у: 

керуванні (ознайомленні з програмою й метою навчання, його правилами, 

визначенні порядку виконуваних дій та їх змістового наповнення; експертизі 

(створенні умов щодо адекватного аналізу дій, що відбуваються); аналізі 

(коментуванні певних результатів роботи та групових процесів, підведенні 

підсумків та формулюванні висновків). 

Виконання їх ґрунтується на трьох принципах: принцип рівності, 

принцип активної творчості, принцип особистості.  

Таким чином, викладач, який виступає в ролі тренера-консультанта та 

використовує тренінгову форму роботи зі студентами (слухачами) в процесі 

їх навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, повною мірою 

реалізує акмеологічні принципи усвідомленого розвитку (саморозвитку). 

У процесі організації тренінгової діяльності тренери досягнуть 

найбільшого успіху за умови урахування особливостей організації навчальної 

діяльності психологів, опираючись при цьому на сукупність підходів, що 

детально висвітлені у настановчому матеріалі для ознайомлення 

респондентів (учасників експерименту) з експериментальною системою 

(Додаток Ж): Навчання залежить від мотивації. Навчання залежить від 

здатностей тих, хто вчиться. Навчання залежить від активного залучення усіх 

суб’єктів навчання до співпраці. Навчання залежить від створеної атмосфери 

комфорту й взаємоповаги. Навчання засобом тренінгу є практичним і 

спрямованим на розв’язання проблеми. Навчання засобом тренінгу повинне 

відповідати індивідуальним особливостям учасників.  

Умови ефективного використання методів активного навчання. 

Навчання узгоджується із прийнятними для психологів в галузі 

спеціальної освіти принципами навчання.  
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Важливою умовою ефективності тренінгу є чітке визначення його 

цілей. Оскільки чим конкретніше визначено завдання й сплановано 

результати навчання, тим більшого вдається досягти. Завдання повинні 

враховувати бажані знання, уміння, навички, а головне, бути зорієнтованими 

на відповідну (вікову, професійну та ін.) групу. Цілі й завдання необхідно 

диференціювати залежно від загальної стратегії тренінгу, а також 

конкретизувати відповідно до окремих змістовних складових або тем. 

Формулюючи цілі й завдання, необхідно враховувати інтереси аудиторії, 

вносити відповідні зміни й доповнення й досягти додаткових цілей у 

результаті роботи. За таких умов тренінг зміцнює позитивне ставлення до 

навчання, активізує пізнавальну діяльність, підвищує відповідальність 

учасників занять, сприяє формуванню позитивної самооцінки. На окрему 

увагу заслуговує й спонтанне реагування, коли виникає необхідність 

уточнити завдання на початку тренінгу й відповідно змінити зміст або 

уточнити структуру тренінгу. Але така зовнішня спонтанність є свідченням 

високої майстерності тренера, його професіоналізму й гнучкості. Вбачаємо 

необхідність у висвітленні існуючих різноманітних стратегій проведення 

групової роботи. Виділяють три основні стратегії: вільне ведення групи, 

програмоване ведення та компромісну форму 690. Перша з названих 

стратегій є найбільш складною й доступна тільки спеціалісту з високою 

кваліфікацією та значним досвідом роботи. Зовні така стратегія виглядає як 

позиція мінімального втручання у груповий процес. Керівник не пропонує 

ані завдань, ані проблем, ані способів їх вирішення. Це врешті решт змушена 

робити сама група. Ось у цьому й проявляється головна суть даної стратегії 

ведення групи. Програмоване ведення групи передбачає наявність у 

керівника програми усього циклу занять в цілому, та кожного окремого 

заняття, зокрема. У відповідності до заздалегідь розробленого плану 

учасникам пропонуються конкретні теми та завдання. Усі ці завдання 

попередньо пояснюються керівником, а після їх виконання обов’язково 

обговорюються. Такий підхід є близьким до традиційної схеми навчання, що, 
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з одного боку, полегшує його, а з іншого – надто його формалізує, обмежує 

спонтанну активність учасників, їх самостійність, оскільки вони майже в 

усьому покладаються на тренера, що ставить під сумнів саму ідею тренінгу 

364; 429; 573. 

Найбільш часто практикується компромісна форма проведення 

тренінгу, коли органічно поєднуються елементи програмованості з 

відступами в сторону вільної стратегії ведення групи. Тобто, виникає 

ситуація, коли окремі завдання або теми пропонуються керівником групи, а 

окремі – самими учасниками. Крім того, такий підхід дозволяє вирішувати 

певні проблеми, які спонтанно виникають у групі, за принципом «тут і 

тепер». Саме такий підхід є найбільш продуктивним, оскільки стимулює 

розвиток групи та її членів 264. 

Основна роль керівника полягає також у тому, щоб задати а потім 

підтримувати необхідні норми спілкування у групі. Ці норми він спочатку 

пояснює учасникам тренінгу, а згодом наполегливо впроваджує у практику 

роботи групи. Таким чином, роль керівника є вирішальною, оскільки він 

виконує функцію «пускового механізму» групових процесів, тоді як згодом 

група в значній мірі працює за принципом саморозвитку системи. Згідно з 

цим, загальне завдання керівника групи полягає в тому, щоб безпосереднім 

чином впливати на параметри групового процесу, і тільки опосередковано – 

на окремих його учасників. 

Як зазначає Т. Яценко, керівник має володіти цілою низкою якостей: 

бути спроможним визнати у групі свої помилки й прорахунки (якщо такі 

трапляються) і йти на такий самий ризик, якого він очікує від членів групи; 

діяти на основі розвиненої інтуїції; досліджувати свій внутрішній світ; 

висловлювати застереження та сподівання стосовно розвитку групового 

процесу; робити самому те, на що він очікує від інших членів групи; чітко 

розуміти закони, яким підлягають групові процеси та індивідуально-

особистісні зміни; володіти науковими та методичними основами 

психологічного впливу на іншу особу, що насамперед, передбачає розуміння 
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«психологічних захистів»; попереджувати майбутніх учасників навчання про 

ті емоційні навантаження, які вони можуть переживати в процесі 

психокорекції, а також про передбачувані результати; уникати занадто 

ризикованих форм роботи у групі, для виконання яких в учасників 

недостатньо підготовки й досвіду, або які викликають глибокі 

дезінтеграційні ефекти; захищати право членів групи на вибір, блокувати 

груповий тиск і спроби приниження гідності того чи іншого члена групи та 

ін.. 264; 364; 429; 573. 

Суттєвою особливістю групового процесу, який будується за 

інтерсуб’єктною схемою, є вимога уникати, по можливості, прямого 

оцінювання дій учасників. Для керівника групи неприйнятна позиція «судді», 

який оцінює певні дії або поведінку членів групи та формулює 

безапеляційний вердикт. Звичайно, уникання категоричного оцінювання 

зовсім не означає того, що керівник є пасивним та байдужим до групового 

процесу. Навпаки, його головним завданням у даному випадку є зробити так, 

щоб учасники, отримуючи інформацію про себе та свої дії від інших членів 

групи, навчились самостійно та адекватно себе оцінювати, при необхідності, 

коригуючи свої власні уявлення про себе 264. 

Таким чином, учасників тренінгу слід навчати розумінню того, що 

відбувається не лише в групі, а й у них самих в процесі спеціального 

навчання. Це сприяє глибокому самодослідженню. Важливо, щоб учасники 

зрозуміли, що групова психокорекція – це не час дозвілля, а час напруженої 

роботи із самовдосконалення. Якщо керівник не приділятиме належної уваги 

цьому, то члени групи можуть працювати без ентузіазму над особистісними 

змінами, вони обмежуватимуться лишень почуттям емоційного піднесення 

264. 

До зазначеного слід додати, що тренер повинен володіти здатністю 

прийняти себе, кожного учасника такими, якими вони є, довіряти груповому 

процесові й однаково стримано ставитись як до його успіхів, так і невдач. 

Керівник зобов’язаний встановити безумовне позитивне ставлення до 
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особистості учасника тренінгу в цілому, навіть при наявності незгоди з 

окремими проявами його поведінки. Необхідно привчати членів групи бути 

активними учасниками групового процесу, а не його спостерігачами. 

Керівнику належить також знати, що може гальмувати активність членів 

групи. Передусім, це побоювання виявити перед іншими власні негативні або 

слабкі сторони. Тому так важливо допомогти учасникам тренінгу відкрити у 

собі нові позитивні якості, що стимулюватиме їхнє самовиявлення. 263; 

595. 

Перешкоди у тренінговій діяльності. Не можна забувати про те, що 

на шляху впровадження активних методів навчання, до яких безумовно 

належать і тренінги, існують певні перешкоди. Окреслимо найсуттєвіші.1. 

Вплив освітніх традицій. 2. Почуття дискомфорту, що викликають будь-які 

зміни. 3. Слабка мотивація до змін. 4. Нестача моделей та інформації про 

ефективне навчання. 5. Сукупність ризиків. 364; 429; 573; 595. Наведемо 

деякі поради, як подолати перешкоди у використанні актив них методів 

навчання: не треба експериментувати відразу занадто широко, доцільно 

впроваджувати не більше одного активного методу на тиждень; у процесі 

впровадження нового методу доцільно презентувати його як альтернативу 

попереднім методам, а також встановити зворотний зв’язок; не треба 

перевантажувати учасників великою кількістю видів діяльності; необхідно 

надати чіткі інструкції учасникам, лаконічно формулювати, чого від них 

очікують 364; 429; 573; 595. 

Наведемо методи і прийоми, які доцільно використовувати для 

досягнення у тренінгах високого результату: презентація (поясніть що і як 

необхідно робити); демонстрація (покажіть на відео або за допомогою 

рольової гри, як це треба робити); практика (дайте можливість самостійно 

відтворити відповідну діяльність); зворотний зв’язок (проаналізуйте, що було 

зроблено добре, а що можна зробити краще); обговорення в невеликих 

групах (дайте можливість обмінятися думками); планування подальших дій 

(спрогнозуйте разом переваги набутих практичних умінь). 
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За результатами систематичного використання тренінгових технологій 

виокремлюють сукупність універсальних тренінгових ефектів, найбільш 

вагомими з яких є: емоційно-рефлексивний; соціально-комунікативний; 

самоактуалізації; перенесення тренінгових конструктів у практичне життя; 

пролонгованої дії; особистісно-професійного прогресу. 

Зазначимо, що ефект самоактуалізації розкриває найбільш суттєву роль 

тренінгових технологій в процесі професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти – прагнення особистості до самоактуалізації та 

самореалізації, яке відбувається у процесі переоцінювання й аналізу 

минулого, теперішнього та прогностичному прагненні реалізації власних 

потенційних можливостей. Ефект особистісно-професійного прогресу є 

інтегральним, сукупним відображенням усіх попередніх. Він виявляється у 

подоланні професійної й особистісної стагнації. Важливою умовою щодо 

досягнення ефективності тренінгової діяльності в процесі професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти є методологічні вимоги до 

її організації – концептуальність, системність, відтворюваність у змінюваних 

ситуаціях, відповідність етичним нормам і правилам групової взаємодії. 

Ключові аспекти впровадження психологічного тренінгу. 

(Додаток З). Ми змінюємося впродовж всього життя. Змінюються наші 

погляди на світ, ми набуваємо нових знань і умінь, стикаємося з багатьма 

людьми, які по-різному впливають на нас. Однак ці зміни можуть бути 

спонтанними (випадковими), а можуть бути заплановані нами з певною 

метою. Тренінг являє собою один із способів досягнення свідомих 

ціленаправлених змін в собі. Аналіз експериментальних матеріалів та 

результати констатацї засвідчили низький рівень сформованості мотивації до 

професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної 

освіти. Такі висновки спонукали нас до пошуку адекватних тренінгових 

технологій, методів і засобів з формування зазначеної мотивації відповідно 

до визначеного рівня під час констатувального експерименту функціональної 
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системи компонентів професійної підготовки психологів в досліджуваній 

галузі.  

Досвід показує, що методи групової роботи – це прогресивна практика 

організації навчання особистості насамперед тому, що йдеться про засвоєння 

знань, які набуваються у процесі вивчення матеріалу і при цьому 

відбувається саморозвиток шляхом особистої активності. Крім того, 

використання вказаних методів групової роботи дозволяє організувати 

навчання психологів таким чином, щоб практично всі були залучені до 

процесу пізнання, де вони можуть обмінюватися думками, ідеями в умовах 

емоційного комфорту і творчої атмосфери. Водночас, навчальний матеріал 

краще запам’ятовується, оскільки все, що відбувається, пов’язане з певним 

видом пізнавальної активності та має практичну значимисть, тобто 

відповідає вимогам практичнозорієнтованої освіти, враховуються бажання 

самих студентів-психологів, засвоєння нових знань більш ефективне, завдяки 

базовій інформації, котра була зібрана раніше [38; 220; 354].  

Вищезазначене засвідчує, що ефективність впровадження в роботу 

тренінгів «Формування компонентів професійного та особистісного 

зростання психологів в галузі спеціальної освіти» та «Розвиток мотивації 

професійного самоздійснення психологів в галузі спеціальної освіти» 

підвищиться, якщо вона буде побудована на: основі дотримання принципів 

гуманістичного особистіснозорієнтованого підходу; комплексному 

врахуванні психологічних аспектів взаємодії; стимулюванні самопізнання, 

формуванні адекватної самооцінки та позитивного самосприйняття; 

подоланні психологічних захистів та бар’єрів, зменшенні симптомів 

тривожності; формуванні системи знань, умінь, навичок як базису для 

формування зазначених компонентів; формуванні системи переконань і 

ціннісних орієнтацій; сприянні самоактуалізації як основній передумові 

професійного становлення та самоздійснення 690; 691. 

 

 



367 
 

  

Висновки до третього розділу  

Здійснений нами ґрунтовний аналіз застосування сучасних 

інноваціин̆их технологій у підготовці психологів у галузі спеціальної освіти 

виявив такі тенденціі:̈ універсальна взаємодія різних педагогічних систем і 

технологій навчання, впровадження на практиці нових форм і цілісних 

педагогічних систем забезпечує ефективність педагогічного процесу; значне 

зростання ролі іншомовної комунікативноі ̈ спрямованості навчання, що 

слугує професійною та культурною базою для фахівця та дає йому 

можливість бути рівноправним партнером у міжнародному співробітництві; 

активне використання технічних засобів; зростання ролі мобільності 

студента як учасника навчального процесу в умовах інтернаціоналізації.  

Отже, дієвим засобом формування ключових компетенцій психолога є 

педагогічні технології, які розглядаються як сукупність методів навчання 

крізь призму релевантних ознак освітніх результатів, їх дієвості при 

визначенні якості вищої освіти. А саме: компетентнісний підхід як засіб 

модернізації професійної підготовки, креативно-інтелектуальний підхід як 

передумова професійного та особистісного становлення спеціального 

психолога та трансдисциплінарність як засіб в контексті професійної 

підготовки конкурентноспроможного психолога в галузі спеціальної освіти. 

Визначено, що проблематика модульного транс- та 

міждисциплінарного навчання спрямована на впровадження нових 

інноваційних методик, що інтенсивно розвиваються і в галузі спеціальної 

освіти. Дані підходи до організації навчального процесу у вищій школі 

дозволяють виконувати вимоги науки третього покоління, сформульовані в 

термінах компетенцій. Саме міждисциплінарні зв'язки відповідають за 

цілісність сучасного навчального процесу.  

Доведено, що професійна підготовка спеціальних психологів має 

базуватися на компетентнісному підході, який повинен включати програми 

викладання та методичні рекомендації з обов’язковими фаховими 

практикумами, тренінгами та спецкурсами для студентів та практикуючих 



368 
 

  

спеціальних психологів. Інноваційні модульні та інформаційно-

комунікативні технології є опорою для формування транс- та 

міждисциплінарних зв’язків між загальногуманітарними, а також 

професійноорієнтованими дисциплінами (медичними-педагогічними-

психологічними). Інтеграцію психолого-педагогічної, управлінської та 

іншомовної складових професійної підготовки психологів у контексті 

дослідження розуміємо як динамічний, неперервний процес, який потребує 

прогностичного підходу, врахування мотивації та параметрів знань засобом 

виявлення специфіки їх структурування. Складовою забезпечення 

впровадження в роботу освітніх установ сучасних інтеграційних модульних 

технологій навчання є розробка транс- і міждисциплінарних спецкурсів, 

таких як «Новітні тенденції професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти» та «Management – a component of psychologists` 

professional training (менеджмент – складова професійної підготовки 

психологів)», в яких чітко простежуються транс- і міждисциплінарні зв'язки.  

Виходячи з результатів констатувального дослідження і ґрунтуючись 

на дослідженнях даної проблеми були розроблені та застосовані на практиці 

методичні комплекси тренінгових сесій «Формування компонентів 

професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної 

освіти» та «Розвиток мотивації професійного самоздійснення психологів в 

галузі спеціальної освіти», експериментальна методика яких розраховувалася 

на психологів в галузі спеціальної освіти.  

Маємо змогу стверджувати, що ефект перенесення тренінгових 

конструктів у практичне життя виявляється тоді, коли у процесі тренінгів 

відбулися позитивні особистісні зміни, які є вагомими, можуть виходити за 

межі заявлених цілей, мають акумулятивний ефект, що виявляється у 

зміненому ставленні до професії, новому ранжуванні пріоритетів тощо. 

Ефект пролонгованої дії виявляються у тому, що, як правило, зміни, які 

відбуваються з учасниками тренінгових програм, мають запланований 

позитивний характер, тривалість якого залежить від актуальності набутих 
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знань, умінь і навичок, відповідності та затребуваності у професійному та 

особистісному житті, а також професійної майстерності викладачів-тренерів. 

Важливою умовою щодо досягнення ефективності тренінгової діяльності в 

процесі професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти є 

методологічні вимоги до її організації – концептуальність, системність, 

відтворюваність у змінюваних ситуаціях, відповідність етичним нормам і 

правилам групової взаємодії. На нашу думку, дані тренінги мають допомогти 

створити для особистості фахівця стійкі смисложиттєві орієнтири у 

мінливому світі, особистісний сенс професійної самореалізації в галузі 

спеціальної освіти саме у формі професійного самоздійснення. 

Висвітлені аспекти визначили спрямованість нашого дослідження щодо 

створення й реалізації інноваційної функціональної системи компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти в якості 

конкурентоспроможних фахівців із загальнонаціональними та універсальними 

цінностями, а також уможливили її втілення в якості структурованого 

алгоритму та складових програми реалізації заданого науково-

експериментального проекту. 

 Матеріали розділу висвітлені в таких публікаціях автора: [677; 682; 683; 

688; 690; 691; 694; 696; 697; 699; 702; 703; 704; 707]. 
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4. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ В 

ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

4.1.Наукове обґрунтування формувального етапу експериментального 

дослідження професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти 

Сучасне життя вимагає від особистості високого рівня професіоналізму 

під час значної активізації таких внутрішніх ресурсів, свідомої активності і 

гармонійного розвитку. Орієнтація системи освіти на формування 

конкурентноспроможної особистості фахівця з високим рівнем професійних 

знань є основною метою вузівської підготовки студента-психолога до 

майбутньої професійної діяльності [13]. 

Перш ніж аналізувати основи конструювання системи професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, схарактеризуємо поняття 

«професійної підготовки» у вимірі сучасної дидактики.  

Питаннями професійної підготовки майбутніх фахівців займалися як 

зарубіжні (А. Маслоу, К. Роджерс), так і вітчизняні (Г. Абрамова, 

О. Бондаренко, М. Боришевський, Л. Бурлачук, Н. Зубалій, Н. Коломінський, 

Ю. Лянной, С. Максименко, В. Моргун, В. Синьов, В. Татенко, Т. Тітаренко, 

М. Савчин, В. Панок, Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін.) дослідники. Різним 

аспектам проблеми підготовки фахівців спеціальної освіти присвячені 

фундаментальні роботи українських вчених В. Засенка, І. Дмітрієвої, 

Т. Драгоманової, С. Коноплястої, С. Миронової, Н. Пахомової, Ю. Пінчук, 

Т. Сак, В. Синьова, Є. Синьової, О. Романенко, В. Тарасун, Л. Фомічової, 

О. Хохліної, А. Шевцова, М. Шеремет та ін.  

Вітчизняні та зарубіжні дослідники підкреслюють значення етапу 

навчання у вищому навчальному закладі для розвитку професійного шляху 

особистості психолога. Ряд проведених досліджень відслідковує динаміку 

професійної Я-концепції студентів-психологів в галузі спеціальної освіти 

(С. Миронова, Л. Руденко, А. Шевцов, та ін.). 
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Реалії сьогодення вносять свої зміни у процес формування майбутнього 

фахівця-психолога. Л. Кондрашова вважає, що за роки навчання у вищому 

навчальному закладі необхідно розвивати у майбутніх фахівців здатність до 

усвідомлення провідної мети професійної діяльності і стимулювати в них 

бажання працювати в обраній сфері [286]. В. Семиченко стверджує, що 

необхідно систематично проводити комплексні широкомасштабні 

дослідження для одержання даних про психологію сучасного студента, 

тенденції змін, які відбуваються, проводити психологічну експертизу 

педагогічних новацій та пропонованих організаційних форм і технологій, 

психологічну підготовку адміністративного та професорсько-викладацького 

складу всієї системи професійної освіти, тобто постійно оновлювати дані 

моніторингу системи освіти та її складових. Дослідниця визначає, що 

діяльність студента як суб’єкта професійної підготовки є ефективною лише 

тоді, коли вона інтегрується із загальною системою професійної підготовки. 

Таким чином, впродовж навчання необхідно враховувати як реальні 

психологічні якості майбутніх фахівців, так і подальші тенденції розвитку 

цих якостей [622]. Н. Чепелєва виокремлює триблокову концепцію 

професійної підготовки майбутнього фахівця (на прикладі практичного 

психолога): 

1) підготовчий (диференціювання студентів за рівнем їх професійної 

придатності до роботи з людьми); 

2) діагностичний (процес опанування студентами 2–3 курсів основ 

психодіагностики та самопізнання, а також усунення особистісних перешкод 

на шляху особистісно-професійного зростання); 

3) особистісно-професійно корекційний (робота з виявленими на 

другому етапі професійної підготовки студентів з особистісними проблемами 

3–4 курсів і формування в них професійно-значущих умінь за допомогою 

активних методів навчання та психотерапії з програванням обох ролей – 

клієнта і психолога) [769].  
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Основним механізмом професійної підготовки Ю. Поваренков вважає 

соціальну ситуацію професійного розвитку впродовж двох періодів: навчально-

академічного (1–3 курси) і навчально-професійного (4–5 курси навчання). Вони 

принципово відрізняються між собою тим, що призводять, до стрибкоподібного 

розвитку професійного становлення студента [694]. 

Е. Зеєр у своїх дослідженнях виокремлює такі етапи професійної 

підготовки майбутнього фахівця у процесі навчання: адаптацію, інтенсифікацію 

та ідентифікацію [217].  

На виокремленні когнітивного, ціннісного та оздоровчого компонентів, а 

також компонентів психічного розвитку й розвитку креативності, наполягає  

В. Лазарєв. Виділяючи в змісті особистісно орієнтованої професійної 

підготовки дві основні складові – світоглядну й праксеологічну, С. Подмазін, 

відносить до їх компонентів аксіологічний, телеологічний, когнітивний, 

діяльнісний і рефлексивний елементи [541]. На думку В. Андрущенка, всі зміни 

в професійній підготовці студента повинні бути пов'язані з «його 

переорієнтацією на людські, життєві цінності». Основна роль відводиться 

гуманізації вищої освіти. Учений зазначає, що центральна магістраль 

гуманізації проходить саме через професійну підготовку: від природничо-

технічних дисциплін – до філософії, соціології, правознавства, до всієї 

гуманітарної складової системи освіти у вузькому змісті цього поняття [27]. 

Відповідно до такого підходу до процесу навчання і виховання автор 

стверджує, що професійна підготовка повинна мати три аспекти: забезпечення 

людиноцентризму дисциплін природничо-технічного профілю;затвердження 

концепції гуманітарної освіти; впровадження у систему освіти ірраціональної 

складової людської духовності – усенаукового знання, релігії, міфології, теології 

тощо.  

Визначення професійної підготовки, як вважає С. Гончаренко, випливає з її 

основної функції – прилучити молодь до загальнолюдських і національних 

цінностей. [148]. Отже, професійне становлення майбутнього фахівця впродовж 

професійної підготовки у вищому навчальному закладі передбачає формування у 
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студентів: здатності займати активну позицію з розвитку саморегуляції 

особистості щодо забезпечення максимального особистісного розвитку з 

мінімальними затратами; 

✓ позитивного ставлення до навчальної діяльності та ініціювання 

пізнавальної активності; 

✓ здатності планувати і прогнозувати своє професійне становлення; 

✓ усвідомлення своїх потенційних можливостей та готовності розвивати 

професійно важливі якості, які мають недостатній рівень сформованості; 

✓ здатності мобілізувати весь свій особистісний потенціал заради 

досягнення цілей розвитку себе в якості професіонала. 

Психолого-педагогічні дослідження визначили, що зміна системи уявлень 

людини про себе, про оточення призводить до розширення простору свободи 

самоуправління, самоактуалізації у межах життєдіяльності майбутнього фахівця-

психолога. Якість професійної підготовки, а отже й професійної освіти, 

визначається нині не лише кількістю і змістом навчальних дисциплін, 

формами та методами організації навчального процесу, а й розвитком і 

стимулюванням у майбутніх фахівців пізнавальної активності та прагнення 

до пошукової діяльності, формування здатності до інтегративності мислення, 

творчої самостійності й ініціативи, які розглядаються як підґрунтя до 

формування, вдосконалення та всебічної інтеграції компонентів професійної 

підготовки (професійно-мотиваційний, когнітивно-компетентнісний, 

операційно-діяльнісний, результативно-рефлексивний) впродовж навчання.  

Теоретичне обґрунтування компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти, їх наукова розробка є однією з 

необхідних умов оновлення навчального процесу у вищій школі.  

Проектування змісту професійної підготовки психологів в зазначеній 

галузі, згідно з загально-педагогічними дослідженнями, можна розглядати з 

трьох позицій: 1) як педагогічну модель соціального замовлення; 2) як 

дидактичну модель з навчальних дисциплін (програми і плани); 3) як 
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навчальні матеріали (спецкурси, посібники, тексти лекцій, розробка окремих 

модулів, тем тощо) [694].  

Н. Пахомова виділяє основні напрямки конструювання професійної 

підготовки в галузі спеціальної освіти відповідно інтеграції її складових: 

спрямування змісту інтегративної підготовки на досягнення головної мети 

особистісно орієнтованого навчання у вищому закладі освіти; акмеологічна 

спрямованість змісту інтегративної освіти. Сутнісними ознаками особистісно 

орієнтованого та інтегративного навчання, на думку дослідниці є: гуманне 

суб’єкт-суб’єктне співробітництво всіх учасників навчально-виховного 

процесу; діагностично-стимулюючий спосіб організації навчального 

пізнання; діяльнісно-комунікативна активність учасників навчального 

процесу; проектування наставником (а згодом і студентами) індивідуальних 

досягнень в усіх видах пізнавальної діяльності; якомога повніше врахування в 

доборі змісту, у методиках, стимулах навчання та системі оцінювання діапазону 

особистісних потреб [507]. 

Отже, процес підготовки майбутніх психологів маєздійснюватись у 

новій особистісно-орієнтованій парадигмі, де буде уможливлено 

актуалізацію професійно важливих особистісних якостей, і яка буде 

орієнтуватись на формування професійної компетентності психолога, що 

передбачає створення системи професійних навичок культури спілкування, 

професійної інтуїції, рефлексії, самоуправління та управління професійною 

діяльністю, які дозволятимуть досягати професійного успіху, професійної 

самореалізації, професійного самоздійснення. Саме вони є характерними 

мірилами формування та становлення особистості психолога, професія якого 

є нагальною потребою у наш час [208]. 

Практична реалізація варіативності у змісті інтегративної освіти 

здійснюється різними шляхами та способами через: створення широкої 

різноманітності освітніх програм для підготовки фахівців; плюралізм та 

гнучкість навчальних програм та навчально-методичних посібників, 

варіативність та можливість для корекційного педагога вибору програмно-
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методичного забезпечення, освітніх технологій, у яких реалізуються основні 

медико-психологічні і педагогічні ідеї організації корекційної діяльності; 

можливість постійного збагачення змісту інтегративних курсів новітніми 

розробками світових медичних, педагогічних та психологічних технологій; 

прогностичний, індивідуальний підхід до організації професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти, велику кількість творчих завдань у 

процесі навчальної діяльності та орієнтацію на власний активний пошук і 

розробку індивідуальних корекційно-педагогічних технологій впливу на 

психофізичний розвиток та особистість дитини в цілому. 

Педагогічні умови організації системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти 

Аналіз наукових джерел (Віт. Бондар, В. Засенко, Ю. Лянной, 

М. Малофєєв, О. Мартинчук, Н. Назарова, Н. Пахомова, В. Синьов, 

О. Хохліна, А. Шевцов, Д. Шульженко та ін.) свідчать про те, що на 

сучасному етапі становлення функціональної системи складових професійної 

підготовки психологів варто посилатись на існуючий досвід, який володіє 

найбільш адекватними психолого-педагогічними умовами уможливлення 

ефективного впровадження зазначеної системи у сучасну вищу школу.   

Отже, підсиленню теоретико-експериментального характеру 

дослідження сприяло визначення, аналіз та обґрунтування умов організації 

функціональної системи складових професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти, що враховує практичні потреби сучасного 

суспільства та інтеграцію національної системи освіти в міжнародний 

освітній простір. 

Л. Виготський підкреслював, що важливо «заздалегідь створювати 

умови, необхідні для розвитку відповідних психічних якостей, хоча вони ще 

«не дозріли» для самостійного функціонування». Умови обов’язково (прямо 

чи опосередковано) впливають на хід та результат будь-якої діяльності. 

Тобто, у філософському розумінні умова – це «сукупність чинників, що 

впливають на кого-небудь, що-небудь, що створюють середовище, в якому 
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відбувається щось» [127]. Тобто, з філософської точки зору умова є 

фактором, в внаслідок якого виникають та існують предмети. Разом з тим, 

умови складають і те середовище, в якому ці предмети існують, 

розвиваються. 

У психології загалом умову розуміють як сукупність явищ зовнішнього 

та внутрішнього середовища, що впливають на розвиток конкретного 

психічного явища. А в педагогіці означене поняття розглядається як 

сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, 

що діють на фізичний, психологічний, моральний розвиток людини, її 

поведінку, виховання, навчання, формування особистості [107]. 

Узагальнюючи різні підходи до визначення поняття «умова», ми 

будемо дотримуватися думки, що «умови» є сукупністю об’єктів, 

властивостей і відносин, які сприяють реалізації наявних можливостей. 

«Педагогічні умови» визначаються як обставини, від яких залежить та 

відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної 

підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою 

людей [734]. На думку М. Андреєва, педагогічні умови є результатом 

цілеспрямованого відбору, конструювання та застосування елементів змісту, 

методів (прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення 

поставлених цілей [25]. Освітній процес, як зазначає О. Тоістева, є явищем 

динамічним, що змінюється і розвивається під впливом різноманітних 

чинників соціального, нормативно-освітнього, матеріально-технічного та 

технологічного характеру, зважаючи на що, ефективним може бути тільки 

комплекс педагогічних умов, які забезпечують досягнення освітніх цілей 

[694]. 

Отже, у контексті нашого дослідження, педагогічні умови – це 

цілеспрямовано організоване педагогічне середовище, система педагогічних 

засобів, комплекс педагогічних взаємодій.слайд 

Необхідне виокремлення педагогічних умов спирається на дослідну 

маніфестацію системи складових професійної підготовки психологів в галузі 
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спеціальної освіти, де наявні положення ресурсного підходу в педагогіці, що 

являє собою сукупність об'єктивно існуючих умов і засобів, необхідних для 

реалізації потенційних можливостей суб'єкта навчання (Т. Давиденко, 

І. Якіманська та ін.) [694]. Ресурсами називають зовнішні (засоби й умови 

навчального середовища) й внутрішні (індивідуальні ресурси особистості) 

можливості. Провідним принципом реалізації ресурсного підходу в педагогіці є 

забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку того, хто навчається. 

На основі даного підходу відбувається активізація емоційно-оцінного 

ставлення психологів в галузі спеціальної освіти до своєї навчальної 

діяльності засобами рефлексії (Т. Давиденко, Ю. Кулюткін, Г. Сухобська, 

Т. Шамова та ін.) [694]. Урахування положень ресурсного підходу в 

проектуванні організації професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти сприяє: індивідуалізації навчання у вищому начальному 

закладі; гуманістичному ставленню до суб'єктів навчальної діяльності; 

створенню конкретних умов для організації особистісноорієнтованого 

процесу оволодіння змістом освіти. 

З метою уможливлення ефективності функціонування зазначеної системи 

на теоретичному рівні означено провідні психолого-педагогічні умови, 

створення яких у реальному навчальному процесі у вищій педагогічній школі 

також підпорядковане вдосконаленню організації системи складових 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. Адже 

професійне становлення особистості розпочинається у навчальному закладі і 

великою мірою залежить від психолого-педагогічних умов забезпечення 

навчально-виховного процесу у вузі. Основні завдання тут пов’язані з 

підготовкою висококваліфікованого фахівця, що не лише володіє необхідним 

обсягом теоретичних знань, практичних умінь і навичок, а й має необхідні 

професійно значущі особистісні якості, котрі дають йому змогу успішно 

адаптуватися до майбутньої діяльності, прагнути фахового й особистісного 

самовдосконалення, що є обов’язковою запорукою та передумовою 



378 
 

  

професійного самовиховання, самореалізації, самоуправління, саморозвитку 

та самоздійснення [500; 694]. 

Проведений науково-теоретичний аналіз проблеми професійної 

підготовки психологів в окресленій галузі, результати діагностики, а також 

сукупний практичний досвід викладання у вищому навчальному закладі 

дозволив виокремити комплекс педагогічних умов, які сприятимуть 

підвищенню ефективності формування зазначеного процесу. Зауважимо, що 

найкращих результатів на даній царині можна досягти лише в тому випадку, 

якщо для цього створено оптимальні педагогічні умови, які сприяють або 

протидіють прояву педагогічних закономірностей. 

Спираючись на вимоги сучасного ринку праці до психолога в галузі 

спеціальної освіти, і враховуючи умови і показники підготовки у вищому 

навчальному закладі, у процесі дослідження були виокремленні такі 

педагогічні умови, які сприятимуть формуванню компонентів професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. Підтвердженням 

зазначеного є результати проведених досліджень, які засобом консолідації 

наукового теоретичного та практичного доробку дозволили дійти висновку, 

що процес професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

суттєво поліпшується при реалізації наступих педагогічних умов: 

професіоналізація й індивідуалізація процесу професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти; інтенсифікація, оптимізація та 

модернізація процесу професійної підготовки психологів у даній галузі; 

забезпечення інтернаціоналізації та мобільності студентів-психологів 

шляхом іншомовної підготовки; впровадження інтелектуально-креативного 

підходу; компетентнісне практичне зорієнтування; дотримання етапності: 

поліфакторне діагностування; застосування особистісноорієнтованих та 

інтерактивних новітніх технологій; забезпечення управлінського компоненту 

при співпраці у команді професіоналів в умовах інклюзивної освіти; 

формування професійноорієнтованої міждисциплінарної системності засобом 

транс- та міждисциплінарного підходів; стимулювання самопізнання, 
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рефлексії та прогнозування професійної діяльності як механізмів 

особистісного зростання, самовдосконалення, самовиховання, самореалізації, 

самоуправління та самоздійснення [694].  

Забезпечення в навчальному процесі вищого педагогічного навчального 

закладу сукупності визначених педагогічних умов уможливить ефективність і 

результативність процесу професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах як результат 

належного функціонування відповідної педагогічної системи в умовах 

сьогодення. 

Тож, як зазначалося, рівень професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти має відповідати міжнародним стандартам, що дозволить 

ефективно співпрацювати в глобальному життєвому просторі. Зазначені 

стандарти не запроваджуються без належної зазначеної підготовки, яка в 

провідних ЗВО країни має надаватися майбутнім фахівцям-психологам 

суміжно з дотриманням представлених психолого-педагогічних умов, 

реалізація яких забезпечується використанням системи міжпредметних 

прийомів навчальної роботи, узагальнених змістовно-процесуальних способів 

дій, які використовуються в умовах удосконалення досліджуваної професійної 

підготовки [694]. 

 

4.2. Експериментальна система професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти 

Окреслені базові положення дають можливість змоделювати процес 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. У психолого-

педагогічних дослідженнях широко використовується метод моделювання, який 

уможливлює створення ефективних умов для реалізації нового підходу до 

організації процесу зазначеної підготовки. 

З метою цілісного осмислення структури і змісту названого процесу 

розкриємо зміст поняття «модель». Між тим, зупиняючись на аналізі дефініції 

«модель», насамперед звернемо увагу на її визначення, подане у словнику 
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термінів. «Модель» з латинської (modulus) означає «міра», аналог, зразок, 

примірник чого-небудь, схема для пояснення якогось явища або процесу [455]. 

Модель (від фр. modele – зразок) у сучасній науково-педагогічній школі 

розуміють як «уявну або матеріально-реалізовану систему, яка відображає або 

відтворює об'єкт дослідження (природний чи соціальний) і здатна змінювати 

його так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта» [107]. 

Термін «модель» найчастіше трактують як образ, аналог або опис якого-небудь 

процесу. Поняття це є містким і різноманітним. Із гносеологічного погляду, 

модель – заміщення оригіналу в пізнанні, практиці. Модель використовують у 

випадках, коли потрібно у зручній (наочній) формі уявити, вивчити властивості 

досліджуваного об’єкта. При цьому враховують, що модель та оригінал не 

тотожні, вони лише подібні. Інакше неминуча абсолютизація спотворює 

об’єктивну картину й перешкоджає досягненню адекватного знання.  

С. Гончаренко вважає, що моделі є умовним образом (зображення, схема, 

опис тощо) якогось об'єкта (або системи об'єктів), який зберігає зовнішню 

схожість і пропорції частин, при певній схематизації й умовності засобів 

зображення. Залежно від зображуваних об'єктів моделі бувають анатомічні, 

технічні, будівельні, математичні тощо [148]. Тобто поняття «модель» 

сформульоване в узагальненому вигляді. Але, складова поняття «образ», яка є 

ключовою в даному формулюванні, може не тільки відбивати характеристики 

певного об’єкта, але й розкривати процес досягнення результатів, відповідно 

якої вибудовується конкретна модель, у педагогічному аспекті це процес 

професійної підготовки, освіти, навчання тощо. Н. Глузман, узагальнюючи 

наукові напрацювання у зазначеному контексті, зазначає, що модель у 

педагогічному процесі може бути образом не тільки теперішньої чи минулої 

педагогічної реальності, а й майбутньої. У такому розумінні модель несе 

функцію прогнозування, планування, цілеутворювання майбутньої діяльності 

[147]. Дійсно, оскільки модель, особливо у педагогічному контексті, має 

будуватись з орієнтацією на певне майбутнє, тобто досягнення результату, в 

узагальненому варіанті, наприклад, забезпечення професіоналізації студентів. 
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Н. Кузьмін зазначає, що моделі виконують ілюстративну, трансляційну, 

пояснювальну та передбачувальну функції [694]. Таким чином, науковець 

наголошує на необхідності при побудові моделі передбачити кінцевий результат. 

В. Краєвський вважає головною ознакою моделі те, що вона становить чіткий 

фіксований зв’язок елементів та передбачає певну систему, структуру, яка, 

відображає внутрішні, суттєві відношення реальності [305]. А. Дахін, стверджує, 

що модель слід розглядати як штучно створений об’єкт у вигляді схеми, 

фізичних конструкцій, знакових форм або формул, який подібний до об’єкта (або 

явища), який (яке) досліджується, і відображає й відтворює в простішому й 

огрубілому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язок і відношення між 

елементами цього об’єкта [160]. Дане визначення для нас є достатньо значущим, 

оскільки воно дозволяє усвідомити сутність зазначеної дефініції як певного, 

чітко організованого механізму, що взаємодіє завдяки злагодженості усіх його 

елементів, при цьому саме ця злагодженість стає запорукою успіху, тобто того 

результату, на який орієнтована сама модель. В. Штоф стверджує, що модель 

становить концептуальний інструмент, аналог певного фрагменту соціальної 

дійсності, котрий служить для зберігання та розширення знання про властивості 

й структуру процесів, систем, що моделюються, орієнтований на керування ними 

[694]. 

Дослідники теоретичних основ моделювання в професійній освіті 

(Н. Тализіна, Л. Семушина, Є. Смирнова, А. Савельєв та ін.) розмежовують такі 

поняття: модель діяльності фахівця, модель фахівця, модель системи підготовки 

фахівця. Логіка побудови моделей має поставати послідовним взаємопов’язаним 

процесом: модель професійної діяльності фахівця, модель фахівця, модель 

професійної підготовки фахівця. При цьому модель фахівця становить мету 

освіти, щодо якої модель підготовки фахівця постає засобом, спрямованим на 

реалізацію мети. 

Питанню побудови моделі в педагогіці приділяється чимало уваги 

вітчизняними та зарубіжними вченими, зокрема, модель навчання досліджували 

С. Гончаренко, Н. Глузман, Л. Турбович, В. Краєвський, Г. Корнетов та інші 
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[500]. Маніфестацію методу моделювання як метод наукового пізнання, що 

має за основну функцію відтворення властивостей і відносин предметів і 

процесів у ході здійснення дослідження знаходимо у роботах Б. Глинського, 

Б. Грязнова, В. Журавльова, І. Зязюна, В. Штоффа. Оригінальні предмети й 

процеси заміщаються моделлю, причому обираються ті відносини й 

взаємозв’язки об’єкту, які виступають безпосередньо предметом 

дослідження: моделювання – це спосіб пізнання, за умов якого одна система 

(об'єкт дослідження) відтворюється в іншій (моделі) [694]. 

Дослідження процесів, явищ або систем шляхом побудови і вивчення 

моделей; використання моделей для визначення або уточнення 

характеристик і раціоналізації способів побудови новостворюваних об’єктів 

визначається М. Корцем, як моделювання. Систему дій, що уможливлює 

адекватне засвоєння і сприйняття змодельованих властивостей, зв’язків і 

відношень об'єкта, що пізнається й перетворюється, І. Зязюн і Г. Сагач 

визначають як дидактичне моделювання. Об'єктами дидактичного 

моделювання виступають природні й штучні системи, а суб'єктом – сама 

людська свідомість [226]. 

Терміном «концептуальне моделювання» окреслено логічний образ 

системи, її цілісне наукове пізнання [507]. 

Вимоги до моделі окреслює О. Романовський: вона має забезпечувати 

тотожність у певному розумінні будови «моделі» та оригіналу; модель має 

давати вірогідну інформацію стосовно «оригіналу»; ця інформація має бути 

повною у тих межах її використання, на які модель розрахована [599].  

Відтак, модель втілюється у сукупності понять та схем, вона окреслює 

освітній процес не в безпосередньо складній, неосяжній єдності всіх його 

багатогранних проявів та властивостей, а узагальнено, акцентуючи увагу на 

уявно виділених властивостях.  

Існує низка чинників, які зумовлюють уведення до професійної освіти 

компетентністного підходу: зміна освітньої парадигми та нова освітня політика;  
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інтеграція української освіти до європейського освітнього простору; 

децентралізація процесу прийняття рішень, що викликає необхідність наявності у 

фахівців управлінських здібностей; економічна невизначеність, що впливає на 

необхідність неперервного підвищення рівня освітньої кваліфікації; широке 

впровадження комп’ютерних технологій у всі галузі діяльності; перехід від 

засвоєння інформації до формування якостей, необхідних для творчої діяльності 

тощо.  

Усі ці чинники закріплено нормативно в таких механізмах, як Болонський 

процес та модернізація вітчизняної професійної освіти, з урахуванням яких і має 

проектуватися модель системи професійної підготовки. Тож, передумовами для 

вирішення проблеми побудови моделі стали сучасні підходи та напрями в 

професійній підготовці майбутніх фахівців, спрямовані на підтримку високого 

статусу та рівня професійної компетентності: рух від поняття «кваліфікація» до 

поняття «компетентність», перехід на багаторівневу систему вищої освіти, якість 

освіти як центральне завдання формування єдиного європейського простору. 

Отже, моделювання психолого-педагогічних процесів, як інноваційна 

педагогічна технологія XXI століття, має найрізноманітніші форми та цілі, 

зміст, орієнтацію та призначення. Моделювання у педагогіці представляє 

баланс, взаємодоповнення, єдність якісного та кількісного аналізу. Цей процес 

взаємодоповнення та взаємозбагачення є безперервним та нескінченним. 

В. Жигірь вважає, що структура діяльності спроектована на процес професійної 

підготовки майбутнього фахівця й стає зразком та аналогом його діяльності, а 

також задає зміст і форми відповідної навчальної діяльності студента. 

Цілісне ж уявлення про структуру професійної підготовки майбутнього 

психолога в галузі спеціальної освіти, характеристика її змісту дозволили 

сформувати модель системи професійної підготовки психологів в даній галузі, 

яка розглядається як сукупність складових та компонентів, що формуються в 

процесі освітньої діяльності й становлять узагальнений опис того, чого повинна 

досягти особистість у процесі професійної підготовки у ЗВО для успішного 
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функціонування в системі суспільних відносин в якості компетентного фахівця 

[200].  

Важливим завданням у впровадженні професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти є створення теоретичної моделі системи 

зазначеного процесу. Система є множиною складових елементів, які 

знаходяться у відношеннях і зв'язках один з одним й утворюють певну 

цілісність, єдність. Система в теорії професійної підготовки визначається як 

складне утворення, що складається з підсистем, функціонування яких 

підпорядковано єдиній меті [200]. 

У контексті моделювання системи підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, інтегруючи її з системою управління у вищому 

навчальному закладі, можна виділити чотири чинники, які визначають напрям 

її розвитку, а саме: навколишнє середовище – національна система освіти, 

соціально-економічні умови, соціальні замовлення та ін.; організаційна 

система, що об'єднує викладачів, визначає структуру, розподіл обов’язків, 

підсистемні угруповання та ін.; система навчання, що включає цілі навчання, 

навчальні плани та програми, методи навчання та оцінювання тощо; людські 

ресурси – характерні групи людей, що задіяні у навчально-виховному процесі, 

тобто студенти, професорсько-викладацький склад та адміністративно-

управлінський персонал. 

Таким чином, моделі є засобом існування, носієм знань, і тому роль 

моделі як теоретичного взірця-еталона не може бути другорядною, а є лише 

центральною. Метод моделювання найбільш повно відповідає цілям 

системного аналізу педагогічних процесів та систем. Отже, моделювання 

можна розглядати як інноваційну педагогічну технологію. Інноваційність 

навчально-виховного процесу в системі професійної освіти полягає у передачі 

досвіду набутого системного й інтегрованого знання шляхом моделювання, 

через досвід діючого покоління науково-педагогічного складу університету 

новому поколінню викладачів [200; 500]. 
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Під моделлю системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти ми розуміємо проект багаторівневого поетапного 

системного впровадження інтеграційного концепту формування особистості 

у процес фахової підготовки психологів у ЗВО. Транс- та міждисциплінарний 

підходи передбачають інтеграцію як зовнішню, так і внутрішню, як змістову, 

так і процесуальну. Всі елементи інтегративної системи взаємопов’язані та 

утворюють певну структуру (таких структур може бути декілька, залежно від 

мети формування системи). Спроектована в нашому дослідженні теоретична 

модель входить до складу моделі більш високого порядку – моделювання 

цілісного педагогічного процесу у вищому навчальному закладі – і 

спрямована на досягнення конкретної мети – формування у сучасного 

спеціального психолога фахових психолого-педагогічних знань, озброєння 

його новітніми психолого-педагогічними, діагностичними, корекційними, 

реабілітаційними технологіями створення психолого-педагогічних умов у 

корекційному просторі, що стимулюють індивідуально-творче 

самовиявлення учасників корекційного навчально-виховного процесу, 

забезпечують успішність освітньої та соціальної інтеграції, 

конкурентоспроможність на світовому ринку праці. Зазначена модель 

передбачає підготовку висококваліфікованого фахівця – організатора 

сучасного корекційно-педагогічного освітнього простору, що будується на 

засадах особистісноорієнтованої педагогічної концепції [200]. пит 

Навколишній світ і діяльність людини з точки зору сучасної науки 

мають системний характер. Системність – це загальна властивість об’єктивно 

існуючої єдності світу, його структурованості і взаємозв’язку. Тому поняття 

«система» визначається як цілісність, в якій всі елементи тісно пов'язані між 

собою, що стають по відношенню до оточуючого їх середовища та інших 

систем певною єдністю і трактується як властивість об’єктів пізнання [500]. 

Виокремлюючи системність матеріального світу, системність пізнання 

й системність практичної діяльності. Науковці (Б. Ананьев, В. Синьов, 

Є. Синьова, Л. Фомічова та ін.) наголошують, що сучасний розвиток освіти 
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має реалізуватися через системні знання, необхідні для формування 

цілісного, системного мислення. В. Семиченко, В. Луговий, В. Дашковський, 

О. Глузман підкреслюють необхідність вивчення системних явищ з точки 

зору цілісності, структурності, функціональності, організованості [147; 362; 

622]. 

Отже, системний підхід дав змогу визначити методику вивчення 

системи професійної психолого-педагогічної компетентності, за якою й на 

сьогодні можна проаналізувати систему професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти, провести критичний аналіз, спрямований на 

виявлення прогресивних напрямів удосконалення зазначеної підготовки в 

сучасних умовах; здійснити науковий опис моделі системи і визначити її 

ефективність. 

Здійснений аналіз загальнонаукових основ процесу професійної 

підготовки та його моделювання дає підстави визначити такі базові 

положення, на яких ми будемо ґрунтуватися в подальшому дослідженні: 

професійна підготовка психологів в галузі спеціальної освітив є цілісною 

динамічною системою; зв’язок і взаємодія між структурними компонентами 

процесу професійної підготовки майбутніх спеціальних психологів постає як 

функціонування цілого і перехід всієї системи в оптимальний, більш 

високоорганізований стан; процес професійної підготовки майбутніх 

психологів означеної галузі є системою діалектично пов’язаних між собою 

частин, нерозривність та взаємодоповнюваність яких у процесі реалізації, 

забезпечує формування компонентів процесу професійної підготовки 

майбутніх психологів саме як конкурентоспроможних фахівців.  

Виходячи з методологічних позицій та спираючись на провідні 

концептуально-методологічні засади опис процесу організації системи 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти потребує 

визначення провідних принципів, підходів, основних форм, методів і засобів 

організації системної професійної підготовки вказаного напрямку, як 

змістового наповнення навчальної діяльності. Будь-яке дослідження, будь-які 
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теоретичні узагальнення мають підпорядковуватись основним принципам 

сучасної освіти, серед яких виділяємо принцип науковості, наступності, 

системності, інтегративності знань та модульності інтегративних курсів, 

професійно-педагогічної спрямованості, гуманізації й гуманітаризації, 

єдності раціонального й емоційного, єдності предметно-орієнтованого й 

особистісно-орієнтованого вивчення психології, єдності емпіричного та 

теоретичного знання, доступності, наочності, активності, цілеспрямованості та 

мотивації, самостійності, творчості й професійно-педагогічної спрямованості, 

зв’язку вивчення психології з життям і практикою, діагностико-аналітичного 

підходу, професійно-педагогічної значущості знань і професійної 

компетентності, орієнтації на самопізнання та саморозвиток особистості, 

організації постійної професійної взаємодії. 

Поєднання наукових підходів (гуманістичний, аксіологічний, 

гносеологічний, акмеологічний, системний, контекстний, інтегративний, 

діяльнісний, рефлексивно-діяльнісний, особистісно-орієнтований, 

компетентісний) оптимізує процес професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти під час навчання у вищих педагогічних навчальних 

закладах. Дані принципи й підходи становлять концептуальні засади 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти [507; 694].пит 

На наш погляд, процес підготовки спеціальних психологів має 

створити системну етапність відносно кожного здобувача професії для 

переходу навчання в самонавчання, виховання в самовиховання, а розвитку – 

у творчий саморозвиток особистості. Тобто зазначений процес має 

стимулювати індивідуально-креативне самовдосконалення, що є запорукою 

та обов’язковою передумовою професійного самовиховання, самореалізації, 

самоуправління, саморозвитку та самоздійснення учасників навчально-

виховного процессу [507]. 

Керуючись концептуальними й методологічними засадами, визначаємо 

систему професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти як 

комплексну систему педагогічного впливу на процеси оволодіння 
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професійними знаннями і вміннями, формування професійної компетентності 

та професійного становлення, що відзначається на здатності особистості до 

відтворення системних психолого-педагогічних знань і на здатності до 

самовдосконалення та самоздійснення у професійній діяльності. Дане 

визначення усебічного концептуального теоретико-методологічного 

обґрунтування процесу організації системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти уможливить усвідомлення місця й ролі 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти як системи в 

загальному навчальному процесі вищої школи.  

Але будь-який психолого-педагогічний процес, діяльність чи вплив не 

мають сенсу без визначення шляхів практичної реалізації, утілення в реальну 

професійну підготовку психологів в галузі спеціальної освіти. Розуміння 

системи професійної підготовки спеціальних психологів у вищих 

педагогічних навчальних закладах з проекцією на практичну реалізацію на 

рівні дефініції визначаємо як оптимальне інтенсивне використання 

традиційних і новітніх інноваційних форм, методів і засобів навчання, 

спрямованих на ефективне й результативне засвоєння психолого-

педагогічних знань і способів їх здобуття на рівні професійного психолого-

педагогічного, фахово-предметного, методичного, загальнокультурного і 

управлінського аспектів. Саме таке розуміння системності професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти розкриває можливості 

щодо практичної реалізації певних заходів у межах змодельованої системи 

впливу на процеси формування професійних знань і умінь, їх усвідомлення, 

вдосконалення та практичну реалізацію, як передумови професійного 

самоздійснення. При цьому необхідно враховувати специфіку, транс- і 

міждисциплінарність професійної підготовки саме психологів в окресленій 

галузі. Цілісне бачення організації зазначеної системи скеровує змістове 

наповнення зазначеної професійної підготовки студентів. Одним з головних 

завдань, на наш погляд, має стати створення моделі системності педагогічної, 

психологічної та медичної підготовки, в результаті якої у майбутніх фахівців 
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формується: готовність до роботи на основі системних транс- та 

міждисциплінарних знань; оволодіння інноваційними психолого-

педагогічними та корекційними технологіями; розуміння своєї 

індивідуальної сутності, на основі якої виробляється особистісна концепція 

та реалізується професійний потенціал конкурентоспроможного фахівця 

[694]. 

Отже, приймаючи до уваги наукові уявлення про професійну підготовку, 

систему, модель, нами запропоновано систему професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти. вист 

Педагогічну модель системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти розуміємо як схематизоване представлення всіх психолого-

педагогічних структурних складових, що забезпечать ефективність і 

результативність даного процесу. Відповідно до викладених теоретичних 

позицій та принципів була побудована схема зазначеної системи, яка 

зображена на рисунку рис. 1. та розкривається через сукупність структурних 

блоків (перспективно-цільовий, концептуальний, організаційно-діагностичний, 

змістово-реалізаційний, контрольно-аналітичний) і становить чіткий механізм, 

що дозволяє злагоджено функціонувати у тісному взаємозв’язку усіх її складових 

та елементів, що сприяє досягненню результату відповідно поставленої мети 

даної моделі. Далі охарактеризуємо зазначені вище складові та їх значущість у 

контексті підготовки майбутніх психологів в галузі спеціальної освіти. 

Запропонована модель відображає закономірності зв'язку і взаємодії 

психолого-педагогічних структурних складових системи професійної 

підготовки психологів зазначеного профілю. А саме: рівневу та поетапну 

організацію; системно-блочну організацію; реалізацію трансдисциплінарного 

підходу; систему інтерактивної взаємодії викладача й студента; спеціально-

розроблені засоби педагогічної навчальної діяльності студентів (спецкурси, 

тренінги, науково-дослідні студії, діагностичні методики, консультації, 

проблемні задачі, індивідуальні корекційні програми, методичні 

рекомендації тощо) [694]. 
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Аналіз основних парадигм організації психолого-педагогічного процесу 

дозволив виявити принципові позиції професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти. Вона має реалізовуватися на основі комплексної 

цільової програми, орієнтованої на певний результат, і бути цілісною 

системою у структурі професійної спеціальної освіти. Цілісність процесу 

зазначеної фахової підготовки обумовлюється взаємозв'язком та взаємодією 

його основних компонентів: мети, завдань, змісту, форм, напрямів, принципів, 

засобів, рівнів, методів, прийомів та результатів. Рівень їх розробленості та 

взаємодії, у результаті реалізації даної системи, визначає ефективність процесу 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Охарактеризуємо надалі основні компоненти досліджуваної системи. 

До зовнішніх впливів на побудовану систему слід віднести: глобальне 

зовнішнє середовище: глобалізація, євроінтеграція, інтернаціоналізація та 

похідні від них різновиди мобільності (назви видів мобільності подано за 

термінологією ЄПВО); національне суспільне середовище: нові вимоги до 

особистості, нова якість вищої освіти, новий зміст професійної діяльності; 

вхід до системи вищої психолого-педагогічної освіти: нормативне 

забезпечення зазначеної підготовки, що включає як документи 

Європейського Союзу, національну законодавчу базу, так і професійні 

стандарти; вимоги ринку праці тощо. 

Отже, інноваційна система професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти – це цілісна сукупність компонентів, кожний із 

яких має складну структуру; які взаємодіють між собою й забезпечують 

збереження і розвиток самоорганізованої, безперервної, відкритої професійно 

орієнтованої підготовки в полікультурному глобалізованому світі [694; 697]. 

На основі системоутворювальних засад схарактеризуємо складові 

створеної й реалізованої інноваційної моделі системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти, яка має ієрархічну структуру 

реалізації. 
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Перспективно-цільовий блок системи вміщує мету, сoціальний запит, 

методологічні підходи, завдання, принципи та зміст. Моделювання психолого-

педагогічної системи, перш за все, вимагає визначення відповідної мети. Чітке 

бачення мети дуже важливе, оскільки мета є тим орієнтиром, який 

уможливить визначення усіх наступних складових змодельованої системи.  

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці ефективності системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти у вищих навчальних закладах й 

виробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення змісту, форм і 

методів зазначеної підготовки. Відповідно до мети визначалися і завдання. 

Як зазначалось вище, саме мета та завдання будь-якої психолого-

педагогічної системи підготовки майбутніх фахівців обумовлюють її зміст. 

Відповідно, мета вимагає наукового обґрунтування й експериментальної 

перевірки ефективності системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти у вищих навчальних закладах й виробленні на цій основі 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення змісту, форм і методів 

зазначеної підготовки. Отже, зміст досліджуваного процесу професійної 

підготовки слід розглядати як комплекс, в основі якого знаходиться 

програмно-цільовий метод планування і управління процесом навчання, який 

уможливлює визначення можливостей використання розглянутих засобів на 

царині функціонування ЗВО. Розроблені теоретико-методичні основи 

реалізації мети дослідження лягли в основу організації процесу професійної 

підготовки психологів. Змістовий контекст реалізації зазначеного процесу 

представлений у схемі моделі системи даної підготовки (рис. 4.1).  

У вищій школі зміст професійної підготовки майбутніх психологів 

відображається переважно через сукупність дисциплін за циклами соціально-

гуманітарної підготовки, фундаментальної, природничо-наукової, професійної 

та практичної підготовки, а також циклом підготовки за фахом. Кожен цикл 

підготовки відбувається за певною логікою, а саме: нормативна частина 

(дисципліни для обов’язкового вивчення) та дисципліни за вибором вищого 
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навчального закладу, які у свою чергу, передбачають також дисципліни за 

вибором студента [694; 697].  

Вдосконалення системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти полягає у: впровадженні в окремі дисципліни додаткового 

матеріалу з питань професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти; розробці та впровадженні спецкурсів та тренінгів; корекції змісту всіх 

видів практики; також на оптимізацію та інтенсифікацію зазначеної 

підготовки націлені розроблені програми і зміст інтегративних спецкурсів, 

тренінгів, авторські та адаптовані діагностичні методики, консультації, 

проблемні задачі, індивідуальні корекційні програми, методичні 

рекомендації тощо. Основна концептуально-змістова ідея представленої в 

дослідженні системи полягає у відображенні в змісті ефективного 

функціонування компонентів професійної підготовки в якості теоретико-

методологічного базису тренінгів та окремих транс- та міждисциплінарних 

спецкурсів, у виділенні їх методичного і психолого-педагогічного потенціалу 

та адаптації у психолого-педагогічний простір сучасного вищого 

навчального закладу.  

Даний блок системи також вміщує розробку відповідних принципів. До 

системи принципів включаємо наступні: науковості, наступності, 

системності, інтегративності транс- та міждисциплінарності знань та 

модульності інтегративних курсів, професійно-педагогічної спрямованості, 

гуманізації й гуманітаризації, єдності раціонального й емоційного, єдності 

предметно-орієнтованого й особистісно-орієнтованого вивчення психології, 

єдності емпіричного та теоретичного знання, доступності, наочності, 

активності, цілеспрямованості та мотивації, самостійності, творчості й 

професійно-педагогічної спрямованості, зв’язку вивчення психології з життям і 

практикою, діагностико-аналітичного підходу, професійно-педагогічної 

значущості знань і професійної компетентності, орієнтації на самопізнання та 

саморозвиток особистості, організації постійної професійної взаємодії. 
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Концептуальний блок. Провідна ідея концепції професійної 

підготовки спеціальних психологів полягає у моделюванні такої педагогічної 

системи, функціонування якої дало б змогу цілевідповідно, методологічно й 

освітньо-процесуально забезпечити якість і результативність навчально-

виховного процесу у вищій школі. Тож, доцільно за основу наукового 

обгрунтування взяти методологічний, теоретичний та практичний концепти, 

які представлені інтегральною взаємодією методологічних підходів 

(гуманістичний, аксіологічний, гносеологічний, акмеологічний, системний, 

контекстний, інтегративний, діяльнісний, рефлексивно-діяльнісний, 

особистісно-орієнтований). 

Вищезазначений аналіз концептуальних засад змістової, методичної та 

організаційної складових професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти з досліджуваної проблеми надав можливість визначити 

наступні компоненти професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти: 

- ПРОФЕСІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ (сформованість ціннісних 

орієнтацій; сформованість мотиваційного ставлення до професійної 

діяльності; сформованість мотиваційного професійного спрямування) 

- КОГНІТИВНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ (системніст знань; 

усвідомленість знань; стійкість знань (оволодіння матеріалом на рівні 

довготривалої пам'яті з постійним цілеспрямованим, довготривалим їх 

використанням) 

- ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ (готовність до професійної 

діяльності:  сформованість діагностичних умінь, сформованість змістово-

процесуальних умінь, сформованість прогностичних умінь; здатність 

використовувати набуті вміння та навички при вирішенні професійних 

завдань); 

- РЕЗУЛЬТАТИВНО-РЕФЛЕКТИВНИЙ (здатність до самоаналізу та 

рефлексії, орієнтація на самовдосконалення, саморозвиток через свідому 
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постановку  та виконання професійних завдань більшої складності) [694; 

697]. 

Організаційно-діагностичний блок включає належну діагностику, що 

забезпечує науковий підхід до організації роботи зі студентами, їх 

професійного розвитку та саморозвитку. Сучасна професійноспрямована 

підготовка психологів в галузі спеціальної освіти – це цілісний процес, 

система, яка складається з цілого ряду підсистем, кожна з яких має свою 

функцію. Кожен етап навчання має свою специфіку. Ця специфіка 

проявляється в методологічному та психологічному планах. У першому – 

матеріал змінюється за структурою, складністю змісту. Щодо другого – 

передбачається розвиток компонентів професійноспрямованої діяльності, 

вдосконалення процесів і операцій мислення, формування професійних 

інтересів. Забезпечення процесу якісної діагностики завдяки представленим 

методикам, що віддзеркалені у методичній карті (Додаток М) організації 

структури критеріальної моделі оцінки компонентів професійної психологів в 

галузі спеціальної освіти уможливить спостереження транс- та 

міжкомпонентного зв’язку. Зазначені методики знайшли детальне 

висвітлення у авторському методичному посібнику «Діагностика 

сформованості компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіт» (Комплекс діагностичних методик). Діагностика 

успішності професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

дозволить отримати не лише інформацію для роздумів і подальшого аналізу, 

але й сприятиме визначенню напрямів та перспектив професійного 

зростання, зміцнення адекватної професійної самооцінки, позитивної Я-

концепції і психологічної комфортності педагога, психолога та студента [690; 

694; 697]. 
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Змістово-реалізаційний блок передбачає визначення етапності 

впровадження системи професійної підготовки спеціальних психологів в 

галузі спеціальної освіти у реальний навчально-виховний процес. Виділено 

чотири основні етапи, що реалізовуються впродовж усього періоду навчання 

майбутніх психологів на різних кваліфікаційних рівнях (етапах) професійної 

педагогічної освіти: мотиваційно-цільовий, організаційно-структурний, 

ціннісно-методичний та етап моніторингу (рис. 4.1).  

Зазначена теоретична чотирьохетапна система професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти перевірялась у ході формувального 

етапу дослідження, відповідала й основному критеріальному добору (чотири 

критерії сформованості компонентів зазначеної підготовки: професійно-

мотиваційний, когнітивно-компетентнісний, операційно-діяльнісний, 

результативно-рефлексивний), що характеризував ефективність розробленої 

системи за її основними параметрами. Безпосередньо процес системи 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти на основі 

розробленої теоретичної моделі здійснювався протягом усього періоду 

навчання у педагогічному вишу. За необхідне ставилося розв’язання 

наступних завдань:  

✓ експериментально перевірити доцільність реалізації запропонованої 

системи професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти; 

✓ провести апробацію етапів системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти; 

✓ визначити вплив системи професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти на формування її компонентів та професійної 

компетентності; 

✓ перевірити доцільність системи професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти впродовж усього періоду навчання у вищому 

педагогічному закладі та можливі її модифікації у форматі післядипломної 

освіти; 
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✓ впровадити умови реалізації системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти та визначити можливі її варіативності 

для підготовки психологів до роботи у різних освітніх закладах, 

реабілітаційних центрах тощо; 

✓ провести дослідження наявності можливих кореляцій між окремими 

категоріями та їх показниками сформованості компонентів професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти (при виявлені таких 

корелятів ставала можливою моніторингова кореляція в організації та 

проведенні формувального етапу експерименту) [690; 694; 697].слайд 

Отже, на даному кроці перебігу формувального етапу 

експериментального дослідження відпрацьовується в реальних умовах 

процесуальна етапність системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, яка мала наступний загальний вигляд:  

1-й етап – мотиваційно-цільовий (підготовчий); 

2-й етап – організаційно-структурний (організаційний); 

3-й етап – ціннісно-методичний (основний); 

4-й етап – моніторинг (заключний).  

Мотиваційно-цільовий етап (зміст етапу – спрямування) 

зорієнований на наповнюваність навчальних курсів інформацією, 

спрямованою на формування психологічної і педагогічної складових 

професійної підготовки. Визначальним моментом організації будь-якої 

діяльності стає її мотивація, яка має активізувати особистість, мобілізувати її 

внутрішні потенційні можливості й бажання самореалізації. Тому головною 

метою даного етапу стає своєчасна мотивація до реалізації власного 

особистісно-професійного потенціалу у майбутніх психологів через 

формування в них стійкого професійного інтересу до майбутньої фахової 

діяльності як основи активізації професійних знань і умінь отриманих при 

вивченні дисциплін професійно орієнтованого циклу. Напрями діяльності та 

форми роботи цього етапу включають тренінгові форми роботи, варітивні 

психолого-педагогічні методики, авторські та адаптовані діагностичні методики, 
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консультації, індивідуальні корекційні програми, методичні рекомендації, 

тестування, анкетування, проблемні задачі та ситуації. Мотиваційно-цільовий етап 

досліджуваної системи розглядається нами як один з провідних, такий, що 

чинить безпосередній вплив на подальші етапи й представляє собою фундамент 

даної системи. Лише за умови наявності внутрішніх мотивів, які б 

забезпечували стійку мотивацію щодо здійснення навчальної діяльності, 

наявності сформованих відповідних спонук і потреб, безпосереднього й 

повного усвідомлення необхідності здійснення саме такої діяльності як 

невід’ємної складової цілісного навчального процесу задля досягнення 

належних результатів у отриманні загального комплексу теоретичного знання й 

практичних умінь і навичок, що зумовлюють формування особистості 

майбутнього психолога, можливим є визначення всіх різновидів цілей 

(проміжних й остаточних) на кожному з етапів ефективної організації 

навчальної діяльності студентів вищих педагогічним навчальних закладів [507; 

694; 697].  

Авторський зміст тренінгів «Формування компонентів професійного та 

особистісного зростання психологів в галузі спеціальної освіти» та «Розвиток 

мотивації професійного самоздійснення психологів в галузі спеціальної 

освіти» ґрунтується на ідеї про першорядну важливість створення умов для 

мотивації особистісного зростання, самоздійснення, оскільки доведено, що 

саме особистісний ріст і розвиток людини, прагнення до самореалізації 

безпосередньо пов’язані з показниками фізичного, психічного, духовного, 

професійного розвитку. Також в сучасній психолого-педагогічній науці 

загострюється інтерес до суб’єктності особистості; відбувається перегляд, 

переосмислення впливових факторів її розвитку, саморозвитку, 

самовдосконалення, що призведе у перспективі до самоздійснення, в тому 

числі, й професійного. Переважна більшість вправ, що використовувались у 

процесі тренінгової роботи – авторські, відповідно до мети тренінгу було 

модифіковано також вправи інших дослідників. Перелік блоків та 

тренінгових засобів до кожного з них наведено в методичних посібниках 
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«Формування компонентів професійного та особистісного зростання 

психологів в галузі спеціальної освіти» (Тренінг) та «Розвиток мотивації 

професійного самоздійснення психологів в галузі спеціальної освіти» 

(Тренінг) [677; 694; 696]. 

Ми виходили з того, що найкращих результатів можна досягти шляхом 

комплексного використання тренінгових методів. Дослідження показало, що 

обраний підхід дозволяє організувати діяльність таким чином, щоб 

практично всі були залучені до процесу пізнання, де учасники можуть 

обмінюватися думками, ідеями в умовах емоційного комфорту і творчої 

атмосфери. Приймаючи участь в груповій взаємодії, учасники тренінгу самі 

роблять для себе відкриття, які давно зафіксовані в соціально-психологічних 

теоріях. Такий спосіб одержання знань корінним чином відрізняється від 

традиційного. Для нього характерні: поєднання з практикою, обміркованість, 

особистісна зацікавленість та значимість, емоційне забарвлення. Окрім того, 

сам характер участі в тренінгу спрямований на особистісну корекцію. Таким 

чином, тренінг як форма навчання передбачає одержання знань, як правило, 

не в готовому вигляді від викладача, а через власне здобування за допомогою 

керівника групи. А це вже принципово інша основа особистісно-

професійного розвитку, де переважають процеси мислення та 

переструктурування образу «Я». Мотиваційний тренінг з формування 

компонентів професійного та особистісного зростання психологів в галузі 

спеціальної освіти як складова професійної підготовки має на меті зміну та 

вдосконалення домінуючих мотивів на глибинному рівні цінностей [690; 691; 

697]. 

Професійне самоздійснення розуміється як одна із найважливіших 

форм життєвого самоздійснення, що характеризується високим рівнем 

розкриття особистісного потенціалу фахівця у обраній професії, розвитком 

його здібностей, взаємопоєднанням із професією, повсякчасною 

затребуваністю його професійної кваліфікації, широким використанням 
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професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями, колегами з даної та з 

суміжних і дотичних галузей.  

Окрім зазначеної мотивації на даній стадії стимулюється професійне 

мислення, формуються уміння самостійно здобувати знання і проводити 

наукові дослідження. Студенти знайомляться з методикою пошуку та 

вивчення інформації з теорії та практики реалізації новітніх тенденцій в 

освіті. Велика увага приділяється виділенню та вивченню педагогічного 

потенціалу сучасних інноваційних технологій психолого-корекційної роботи, 

які моделюють в собі знання медичних, педагогічних, психологічних та 

інших наук, роботі з Інтернет-сайтами. Формою узагальнення й первинної 

систематизації знань та виявом стійкої вмотивованості студентів у 

необхідності оволодіння конкретними методиками та технологіями 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти в кінці першої 

стадії формувального етапу експерименту є проведення в експериментальних 

групах заключних сесій тренінгів, обговорень, диспутів, колоквіумів, круглих 

столів, ділових ігор під час роботи науково-дослідної студії, лекцій, 

конференцій тощо. Кожний студент має виступ з презентацією результатів 

власного індивідуального дослідження (формат цієї звітності обирався за 

індивідуальним підходом, довільно: наукова доповідь, виконання рефератів з 

подальшим обговоренням, спеціальні презентації, складання корекційних 

програм з захистом тощо). 

Основні завдання тренінгів визначали: 

1. Включення психологічних механізмів ефективної групової 

взаємодії та збільшення чутливості до характеру взаємостосунків у групі. 

2. Розвиток психологічної освіченості студентів (засвоєння 

наукових психологічних знань, необхідних для здійснення творчого 

самоаналізу та адекватної поведінки). 

3. Сприяння самоідентифікації, визначенню особистих цілей і 

завдань та реалізації активності у вигляді самопізнання, самовираження, 

самовиховання.  
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4. Сприяння визначенню рівня загальної самооцінки та впевненості 

у собі, у своїх знаннях, уміннях і навичках; формування позитивного 

самосприйняття. 

5. Усвідомлення та розуміння необхідності сформованості професійної 

мотивації спеціального психолога. 

6. Розвиток гуманістично та творчозорієнтованої ціннісно-

смислової сфери (прагнення, інтереси, світогляд, ціннісні орієнтації). 

7. Розвиток психологічних якостей, необхідних успішному 

психологу-управлінцю та формування певних управлінських здібностей у 

студентів. 

8. Формування в учасників мотивації до особистісного та професійного 

зростання, до саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації та 

усвідомлення власного вибору, зосередженості на конкретній цілі, тобто до 

творчої самореалізації та професійного самоздійснення [677; 694; 697]. 

Усвідомлення значущості цих завдань студентами (психологами) 

забезпечувало ефективність впровадження подальших складових системи 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Стимулюючими чинниками були орієнтація на мотив позитивного 

результату новаційної навчальної діяльності, мотив успіху. Сформованість 

цих мотивів виступає підґрунтям до роботи над мотиваційною сферою на 

подальших етапах формувального експерименту. Отже, дані тренінги мали 

допомогти створити для особистості фахівця стійкі смисложиттєві 

мотиваційні орієнтири у мінливому світі, особистісний сенс професійної 

самореалізації в галузі спеціальної освіти саме у формі професійного 

самоздійснення [690; 691; 697]. 

Поетапність вмотивованості студентів спеціальних психологів до 

особистісного та професійного зростання, до саморозвитку, 

самовдосконалення, самоактуалізації та усвідомлення власного вибору, 

зосередженості на конкретній меті, тобто до творчої самореалізації та 

професійного самоздійснення у ході формувального експерименту, можна 
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представити у вигляді таких кроків: по-перше, відбувалося первинне 

сприйняття інформації щодо необхідності психологічних і педагогічних 

знань у природному перебігу навчального процесу фахової підготовки, 

визначалась змістова наповнюваність використанні їх у корекційній роботі; 

по-друге, оціночний крок сприйняття необхідності психологічних і 

педагогічних знань у контексті організації та проведенні корекціно-

педагогічного процесу, передбачав визначення студентами (психологами) 

значущості актуалізованої інформації; по-третє, з'являлася установка на 

запам’ятовування такої важливої для більш детального теоретико-

практичного вивчення інформації про складові компоненти фахової 

підготовки та їх багатовимірне використовування у навчальному процесі.  

Отже, за своєю значущістю і результативністю перший (початковий – 

мотиваційно-цільовий) етап дослідно-експериментального навчання був 

насиченим і важливим періодом, багато в чому визначав успішність 

подальшої діяльності. Вирішивши основне завдання, – формування 

необхідного мотиваційно-ціннісного ставлення, – він створив передумови 

для переходу до наступного етапу впровадження моделі системи професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Організаційно-структурний етап (зміст етапу – вдосконалення) 

системи досліджуваної професійної підготовки має дві стадії – організацію та 

структурування. Організаційна стадія охоплює період ознайомлення з 

навчальним планом підготовки бакалавра і спеціаліста (магістра), переліком 

дисциплін, вибором форм і методів реалізації. Структурування передбачає 

аналіз, розподіл та перерозподіл пріоритету на ту, або іншу форму роботи 

(самостійну, індивідуальну тощо). Головною метою цього етапу стає 

організація та структура процесу оволодіння необхідним обсягом знань, 

умінь і навичок професійної діяльності. Зміст етапу передбачає 

забезпечення зв’язків, структурування змісту навчального матеріалу на 

транс- та міждисциплінарній основі. Напрями діяльності та форми роботи 

цього етапу включають ознайомлення з навчальним планом і циклом 
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дисциплін, спецкурсів, що вивчаються, вибір методів та форм навчально-

пізнавальної діяльності. Даний етап формувального експерименту передбачав 

відпрацювання організаційного моменту системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти, який включав дві складові – 

організацію і структурування реалізації зазначеного процесу. Згідно з основною 

метою організаційно-структурної складової другого етапу, яка передбачала 

формування професійних знань не лише під час аудиторного навчання, але 

особлива увага приділялася організації самостійної і індивідуальної роботи. 

Вибір транс- та міждисциплінарних спецкурсів, а також принципів, форм, 

методів та засобів реалізації навчального процесу узгоджується відповідно до 

педагогічного процесу напряму підготовки фахівця та передбачає узгоджене 

функціонування всіх його складових [694; 697]. 

Ціннісно-методичний етап (зміст етапу – поглиблення) передбачає 

трансформування психолого-педагогічних знань у предмети професійно-

орієнтованого циклу, перенесення засвоєних знань у професійно-корекційну 

діяльність. Вдосконалення системи професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти полягає у: впровадженні в окремі дисципліни 

додаткового матеріалу з питань професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти; впровадженні розроблених спецкурсів; корекції змісту 

практики. Також на оптимізацію та інтенсифікацію зазначеної підготовки 

націлені розроблені програма і зміст інтегративного спецкурсу, тренінги, 

авторські та адаптовані діагностичні методики, консультації, проблемні задачі, 

індивідуальні корекційні програми, методичні рекомендації тощо. 

Згідно з основною метою навчально-змістової складової цього етапу 

формувального експерименту, вона охоплювала період вивчення студентами 

змісту транс- та міждисциплінарних навчальних спецкурсів («Новітні 

тенденції професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти» 

та «Management – a component of psychologists’ professional training 

(менеджмент – складова професійної підготовки психологів)», 

спецпрактикуми та спецсемінари). У форматі підготовки практикуючих 
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психологів під час їх навчання на курсах підвищення кваліфікації ця стадія 

відбувалася зі збереженням загальної структури, але у більш стислому 

(відповідно до організаційно-педагогічних умов навчання) інформаційному 

форматі. Тому для цієї категорії учасників формувального експерименту 

було надано більше часу на самостійне опанування психологічних і 

педагогічних знань у корекційно-педагогічній діяльності та відведено більше 

часу на індивідуальне консультування з викладачами з зазначених дисциплін 

(як в режимі безпосереднього спілкування, так й у форматі дистанційного 

Інтернет-спілкування, як більш оперативного та зручного для працюючого 

психолога). 

Ціннісно-методичний етап власне своєю назвою розкриває 

функціональне навантаження. Головною метою даного етапу стає 

безпосереднє оволодіння необхідною сукупністю знань, умінь і навичок 

професійної діяльності та науково-професійним стилем мислення у процесі 

індивідуально-творчого пошуку новітніх корекційних технологій, що 

розглядатимуться і вивчатимуться у форматі наукової діяльності студентів. 

Зміст етапу передбачає трансформування психологічних знань у предмети 

професійно-орієнтованого циклу, перенесення засвоєних знань у професійну 

діяльність. Напрями діяльності та форми роботи цього етапу включають 

наступні методи реалізації комплексу навчально-виховних заходів роботи зі 

студентами: проведення систематичних опитувань та анкетувань серед 

студентів-психологів з метою вивчення мотивації до здійснення професійних 

самозмін; визначення рівнів розвитку сформованих знань, умінь і навичок як 

характеристик професійного розвитку; самоаналіз студентами результатів 

власної діяльності; проведення настановчих, кураторських годин, на яких 

обговорюються загальні питання про мету та роль професійного розвитку, 

його сутність, форми, етапи здійснення тощо; порушення у ході лекційних 

занять з фахових дисциплін проблеми професійного становлення психолога та 

важливості постійного вдосконалення його професійних якостей; розгляд 

методів, прийомів самоосвіти і самовиховання, засобів самоорганізації, 
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самопланування навчальної діяльності; залучення студентів у процесі 

розгляду теоретичних питань на семінарських заняттях до обговорення 

проблем щодо доцільності професійного самовдосконалення психологів, 

самоаналізу власної діяльності, пошуку оптимальних шляхів та засобів роботи 

над собою; пропонування видів роботи на лабораторних заняттях студентам, 

виконання яких сприяє розвитку та вдосконаленню умінь здійснювати 

самодіагностику, самоаналіз та самооцінку; застосування різних видів роботи 

на тренінгових та практичних заняттях з групової психокорекції, які 

спонукають студентів до самопізнання та самоаналізу, розвивають вміння й 

навички самодіагностики та самокорекції; вивчення у межах фахових 

дисциплін та тем експериментального спецкурсу, зміст якого спрямований на 

реалізацію окреслених вище психолого-педагогічних умов; використання 

студентами розробленого навчально-методичного забезпечення до транс- та 

міждисциплінарних навчальних спецкурсів «Новітні тенденції професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти» та «Management – a 

component of psychologists’ professional training (менеджмент – складова 

професійної підготовки психологів)» [677; 686; 694; 697]. 

Тож, суттєвою складовою професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти є запровадження спецкурсів «Новітні тенденції 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти» та 

«Management – a component of psychologists’ professional training (менеджмент 

– складова професійної підготовки психологів)» (розраховані на 3 кредити 

ECTS (90 годин) кожний), під час проектування яких дотримувалися 

наступні вимоги: етапність подачі навчального матеріалу після вивчення 

циклу фундаментальних психологічних і педагогічних дисциплін; реалізація 

транс- та міждисциплінарних зв’язків як по вертикалі, так і по горизонталі; 

не допускалося дублювання матеріалу; доступність інформації для 

сприйняття студентами (психологами). Нами подані методичні рекомендації 

до спецкурсів «Новітні тенденції професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти» (Додаток Н) та «Management – a component of 
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psychologists’ professional training (менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів)» (Додаток П). 

Інший напрям організаційно-структурного етапу формувального етапу 

експерименту передбачає залучення учасників до проектування розробок, 

апробації та презентації індивідуальних корекційних програм, обговорення 

результатів корекційного впливу тощо. До таких розробок відносяться: 

авторські програми-проекти з використання інноваційних технологій, 

створення системи занять-сесій з використання новітніх методик і технологій 

тощо. Виконання науково-дослідної або дослідно-експериментальної роботи 

(практична розробка окремих прийомів, методик, технологій, що акумулюють 

сучасні доробки реабілітаційної, діагностичної та корекційної роботи тощо) 

дозволяє сформувати у студентів (спеціальних психологів) професійне 

мислення, більш глибоко опрацьовувати теоретичні аспекти окремих, найбільш 

цікавих для кожного учасника експерименту тем із зазначених спецкурсів, 

поєднувати теоретичні та практичні знання, уміння й навички.  

Рівень засвоєння учасниками експериментальних груп професійних 

знань, умінь та навичок визначався в кінці другої стадії експериментального 

дослідження у форматі презентації індивідуально-обраної теми під час роботи 

науково-дослідних студій «Складові професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти» (Додаток Р) та «Новітні тенденції професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти» (Додаток С), на науково-практичних 

конференціях та психолого-педагогічних практиках тощо [697].  

Участь у роботі науково-дослідної студії вважаємо впливовим 

чинником професійного становлення психологів, оскільки вона дає 

можливість долучитися до професійної спільноти; сприяє підвищенню рівня 

обізнаності про сутність самої професії, про найважливіші аспекти 

практичної діяльності фахівців, дозволяє практично втілити в життя 

невід’ємний принцип фахової освіти – передачу досвіду від досвідчених до 

початківців, від практиків до тих, хто лише опановує професію. Працюючі 

спеціальні психологи мали можливість представити свою науково-пошукову 
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роботу у таких формах: написання наукових робіт та статей, участь у роботі 

тематичних семінарів з розроблених спецкурсів, презентація власних проектів 

та відкритих занять тощо. 

Виняткова роль в оволодінні необхідною сукупністю знань, умінь та 

навичок професійної діяльності належить індивідуальній та самостійній формі 

організації навчання, у яких з найбільшою силою виявляється індивідуально-

творчий потенціал спеціального психолога, його унікальні людські якості та 

професійні здібності. Індивідуалізація процесу навчання з використанням 

новітніх засобів у професійній діяльності передбачає організацію самого 

навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей як 

студентів, так і практикуючих психологів у площині особистісноорієнтованої 

педагогічної парадигми. Ця форма організації навчання і виховання 

здійснюється в традиційних для сучасної вищої школи «умовах колективної 

навчальної роботи, в рамках загальних завдань та змісту навчання» [697]. 

Індивідуалізація навчання студентів спрямована на подолання можливої 

невідповідності між рівнем навчальної діяльності, який задається програмами 

з вищеосвітлених спецкурсів, та реальними можливостями кожного студента. 

Урахування таких особливостей студентів має комплексний характер та 

здійснюється на кожному етапі навчання. Основним завданням 

індивідуального підходу до студентів у процесі вивчення транс- та 

міждисциплінарних навчальних спецкурсів є допомога у самоусвідомленні 

своєї індивідуальності та власних можливостей у професійній самореалізації. 

Важливими прийомами індивідуалізації навчання є індивідуальне 

консультування студента, педагогічний коучинг, а також наукова діяльність 

студентів, магістрантів, спеціальних практичних психологів.  

Самостійна робота, нарівні з аудиторною, є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом зі спецкурсів у час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять. Вона призначена не тільки для оволодіння дисципліною, а й для 

формування навичок самостійної роботи взагалі, необхідної для психолого-

педагогічної професії здатності приймати на себе відповідальність, самостійно 
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вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із проблемної 

ситуації. Характерними особливостями самостійної діяльності, що роблять її 

досить складною для студентів, є: самоосвіта, власна ініціатива та бажання 

займатися самостійно. З метою підвищення рівня мотивації виконання завдань для 

самостійної роботи в навчальних посібниках до транс- та міждисциплінарних 

навчальних спецкурсів, якими користуються студенти на навчальній стадії 

основного етапу системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, представлено опорні дидактичні матеріали, проблемні 

ситуації і задачі, що призначені скорегувати роботу студентів і магістрантів та 

вдосконалити її якість [686; 687; 694; 697].  

Також формою організації професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти на науково-пошуковій стадії ціннісно-методичного етапу 

зазначеної системи є творча самостійна робота. Вона вимагає аналізу 

проблемної ситуації, отримання нової інформації, її творчого осмислення. 

Студент повинен вміти самостійно здійснювати вибір засобів та методів 

педагогічного дослідження (навчально-дослідницькі завдання, наукові статті, 

курсові, дипломні роботи тощо). Науково-дослідницька робота дозволяє 

майбутньому спеціальному психологу сформувати науково-дослідне 

мислення, більш глибоко відпрацьовувати теоретичні аспекти окремих, 

найбільш цікавих для нього тем із спецкурсів, поєднувати теоретичні та 

практичні знання, уміння й навички. Досвід організації наукової роботи 

студентів доводить, що найбільш ефективним шляхом опанування наукових 

засад з професійно орієнтованих дисциплін стає відпрацювання окремої теми 

спецкурсу (або модуля) у вигляді логічно побудованої системи виконання 

наукових досліджень: розв’язання проблемних ситуацій або задач – 

складання індивідуальних корекційних програм – реферування – курсові 

роботи (з педагогіки, психології, нейропсихології, невропатології, клінічних 

основ дефектології або іншої профілюючої дисципліни) – дипломне та 

магістерське дослідження. У такий спосіб студент, знаходячись у вимірі 

визначеного ним самим на початку навчання науково-тематичного 
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дослідження, або реалізації комплексної реабілітаційної, корекційної 

програми має можливість поетапного виконання своєї наукової роботи зі 

спецкурсів. Індивідуально обрану тему студент може презентувати під час 

роботи наукової студії, на науково-практичних конференціях та психолого-

педагогічних практиках тощо.  

Функціональні можливості ціннісно-методичного етапу залежать від 

ефективності функціонування мотиваційно-цільового (сила мотиву й визначеність 

цілей) й організаційно-структурного (якісне й результативне здійснення 

інтегративного процесу залежить від правильності його організації й 

структурування змістового навантаження). У свою чергу, він виступає основою 

для наступного етапу моніторингу (за відсутності даного процесу діяльності 

унеможливлюються функції контролю й оцінювання), що включає контроль, 

аналіз і прогнозування подальшої діяльності та здійснюється в процесі 

попередньої. Належне функціонування згаданого етапу містить неабиякі 

можливості щодо формування рефлексивної позиції студентів [686; 694; 697]. 

Моніторинг (зміст етапу - контроль та аналіз) передбачає системне 

використання інноваційних технологій навчання студентів, що сприяють 

навчально-пізнавальній та професійнії діяльності, контролю успішності. 

Жодна педагогічна система не може не здійснювати контроль й аналіз 

навчального процесу. Включення до системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти етапу моніторингу передбачає на 

функціональному рівні постійний контроль і самоконтроль, оцінку і 

самооцінку, причому за двома напрямками. По-перше, безпосередньо за 

ефективністю, результативністю й якістю власне загальної навчальної 

діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. По-друге, 

контроль й оцінку функціонування кожного з визначених компонентів 

системи. Отже, головною метою цього етапу стає безпосередній контроль 

успішності засвоєння психолого-педагогічних знань і умінь, використання їх у 

практичній діяльності та аналіз перспективності і підвищення 

результативності професійної підготовки. Напрями діяльності та форми 



409 
 

  

роботи даного етапу включають контроль і аналіз використання 

психологічних та педагогічних знань у навчально-пізнавальній, науково-

дослідній та професійній діяльності. Даний етап формувального 

експерименту був спрямований на організацію професійного самовизначення 

формування концептуальних задумів, зорієнтованих на вміння інтегрувати 

психологічні і педагогічні знання у професійній діяльності психолога. Зміст 

етапу передбачає системне використання інноваційних технологій навчання 

студентами, що сприяють навчально-пізнавальній та професійній діяльності 

та контролю за успішністю. Його основна мета – узагальнення і систематизація 

професійно орієнтованих знань, уміння їх застосовувати в практичній 

професійній діяльності та з’ясування кожним психологом найбільш 

оптимальних та ефективних технологій діагностичної, корекційної та 

реабілітаційної діяльності. Під час оцінки ефективності впровадження 

спеціально організованого професійно орієнтованого навчання ми брали до 

уваги суб’єктивні та об’єктивні критерії. Суб’єктивним критерієм ефективності 

виступала думка студентів, об’єктивним – психодіагностично підтверджені 

результати [694; 697]. Цей етап мав принципове значення щодо визначення 

ефективності та доцільності запровадженої ідеї єдності компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. Через обрання 

певного напрямку (напрямків) професійної діяльності психологи мали 

можливість самостійно максимально враховувати власні індивідуальні 

можливості та моделювати їх у специфіку професійної діяльності 

(наприклад, розробка та впровадження сучасних технологій). 

На етапі моніторингу реалізації системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти досліджувалися такі форми організації 

навчальної діяльності дипломованого спеціального психолога: корекційна 

психолого-педагогічна супервізія, індивідуальна психолого-педагогічна 

самоосвіта та післядипломна освіта або цілеспрямована наукова діяльність 

(аспірантура).  
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Контрольно-аналітичний блок передбачає рефлексію, коригування та 

оцінку результатів проведеної діяльності. Результативність й ефективність 

функціонування системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти має забезпечуватися системою вищенаведених 

педагогічних умов. Сукупність визначених педагогічних умов виступає 

структурним елементом зазначеної педагогічної системи професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти і дозволяє керувати 

організацією й здійсненням даної діяльності, чинити комплексний, 

системний вплив на процеси оволодіння професійними знаннями і вміннями, 

що включає контроль за організацією й здійсненням усієї навчальної 

діяльності даної категорії майбутніх фахівців. 

Система професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

у вищому педагогічному навчальному закладі має певну ієрархію реалізації, 

що передбачає її організацію на рівні законодавчих актів, наказів і положень 

МОН України, контроль з боку адміністрації ЗВО, які вирішують такі 

завдання: визначають головні напрями циклів дисциплін професійної 

підготовка, що повинні реалізуватися у навчально-методичній роботі вищого 

педагогічного навчального закладу та цілі й пріоритетні завдання; визначають 

шляхи організації й здійснення начальної діяльності студентів, забезпечують 

функціонування системи педагогічних заходів, організаційних умов, факторів 

реалізації; контролюють діяльність нижчих структурних підрозділів.  

У розробленій системі професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти відображено професійну підготовку у вищому навчальному 

закладі, де розкрито взаємозв’язки усіх висвітлених блоків з організаційно-

методичним інструментарієм готовності майбутнього психолога до 

професійного самовдосконалення та самоздійснення у цілісній структурі 

професійної підготовки. 
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Рис. 4.1. Модель системи професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиваційно- 

цільовий 

Організаційно-

структурний 

Ціннісно- 

методичний 

Моніторинг 

Зміст етапу - спрямування 
Наповнюваність навчальних курсів 
інформацією, спрямованою на 
формування психологічної і педагогічної 
складових професійної підготовки. 

 

Форми роботи 
Тренінги, варіативні психолого-педагогічні 
методики, авторські та адаптовані 
діагностичні методики, консультації, 
індивідуальні корекційні програми, 
методичні рекомендації, тестування, 
анкетування, проблемні завдання та ситуації. 

 

Зміст етапу - удосконалення 
Забезпечення структурування змісту 

навчального матеріалу 

Форми роботи 
Ознайомлення з навчальним планом і 
циклом дисциплін, вибір методів та 
форм навчально-пізнавальної діяльності 
на транс- та міждисциплінарній основі. 

 

Зміст етапу - поглиблення 
Трансформування психолого-
педагогічних знань у предмети 
професійно-орієнтованого циклу, 
перенесення засвоєних знань у 
професійно-корекційну діяльність 

Форми роботи 
Транс- та міждисциплінарні навчальні 
спецкурси, індивідуальна, самостійна 
форми організації навчання, науково-
дослідна робота при виконанні проектів 
у наукових студіях 

 

Зміст етапу - контроль та аналіз 
Системне використання інноваційних 
технологій навчання студентів, що 
сприяють навчально-пізнавальній та 
професійній діяльності,  контроль 
успішності 

Форми роботи 
Контроль та аналіз використання 
психологічних та педагогічних знань у 
навчально-пізнавальній, науково-
дослідній та професійній діяльності 
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Професіоналізація й індивідуалізація процесу професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти; інтенсифікація, 
оптимізація та модернізація процесу професійної підготовки психологів в даній галузі; забезпечення інтернаціоналізації та мобільності 
студентів-психологів шляхом іншомовної підготовки; впровадження інтелектуально-креативного підходу; компетентнісне практичне 
зорієнтування; дотримання етапності: спрямування, вдосконалення, поглиблення; поліфакторне діагностування; застосування 
особистісноорієнтованих та інтерактивних новітніх технологій; забезпечення управлінського компоненту при співпраці у команді 
професіоналів в умовах інклюзивної освіти; формування професійноорієнтованої міждисциплінарної системності засобом транс- та 
міждисциплінарного підходів; стимулювання самопізнання, рефлексії та прогнозування професійної діяльності як механізмів 
особистісного зростання, самовдосконалення, самовиховання, самореалізації, самоуправління та самоздійснення.  
 

Педагогічні умови 

 

Рефлексія, коригування та оцінка результатів діяльності 

П
ер

сп
ек

ти
в
н

о
-

ц
іл

ь
о

в
и

й
 

Принципи 

загальнодидактичні – науковості, наступності, системності, професійно-педагогічної 

спрямованості, гуманізації й гуманітаризації, єдності раціонального й емоційного, єдності емпіричного та 

теоретичного знання, доступності, наочності, активності, цілеспрямованості та мотивації, значущості знань і 
професійної компетентності, самостійності, зв’язку вивчення психології з життям і практикою;  

спеціальні – діагностико-корекційного підходу, креативності в контексті професійно-педагогічної 

спрямованості, єдності предметно-орієнтованого й особистісно-орієнтованого вивчення спеціальної 
психології, організації постійної професійної взаємодії, інтегративності знань та модульності інтегративних 

транс- та міждисциплінарних курсів, раціонального запровадження іншомовної компетенції, орієнтації на 

самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення, самовиховання, самореалізацію, самоуправління та 
самоздійснення особистості спеціального психолога.  

 

МЕТА 
СОЦІАЛЬНИЙ 

ЗАПИТ 

  

ЗАВДАННЯ 

Концепти 

Методологічний Теоретичний Практичний 

 

Підходи  

гуманістичний, аксіологічний, 

гносеологічний, акмеологічний, 

системний, контекстний, інтегра-
тивний, діяльнісний, рефлексивно-

діяльнісний, особистісно-орієнтований 
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результативний 
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компетентнісний 

Операційно- 

діяльнісний 

Репродуктивний Реконструктивний Продуктивний Інноваційний 

Мотиваційно- 

цільовий 

Ціннісно- 

методичний 

Моніторинг 

Зміст етапу - спрямування 
Наповнюваність навчальних курсів 
інформацією, спрямованою на 
формування психологічної і педагогічної 
складових професійної підготовки. 

 

Форми роботи 
Тренінги, варіативні психолого-педагогічні 
методики, авторські та адаптовані 
діагностичні методики, консультації, 
індивідуальні корекційні програми, 
методичні рекомендації, тестування, 
анкетування, проблемні завдання та ситуації. 

 

Зміст етапу - удосконалення 
Забезпечення структурування змісту 

навчального матеріалу 

Форми роботи 
Ознайомлення з навчальним планом і 
циклом дисциплін, вибір методів та 
форм навчально-пізнавальної діяльності 
на транс- та міждисциплінарній основі. 

 

Зміст етапу - поглиблення 
Трансформування психолого-
педагогічних знань у предмети 
професійно-орієнтованого циклу, 
перенесення засвоєних знань у 
професійно-корекційну діяльність 

Форми роботи 
Транс- та міждисциплінарні навчальні 
спецкурси, індивідуальна, самостійна 
форми організації навчання, науково-
дослідна робота при виконанні проектів 
у наукових студіях 

 

Зміст етапу - контроль та аналіз 
Системне використання інноваційних 
технологій навчання студентів, що 
сприяють навчально-пізнавальній та 
професійній діяльності,  контроль 
успішності 

Форми роботи 
Контроль та аналіз використання 
психологічних та педагогічних знань у 
навчально-пізнавальній, науково-
дослідній та професійній діяльності 
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студентів-психологів шляхом іншомовної підготовки; впровадження інтелектуально-креативного підходу; компетентнісне практичне 
зорієнтування; дотримання етапності: спрямування, вдосконалення, поглиблення; поліфакторне діагностування; застосування 
особистісноорієнтованих та інтерактивних новітніх технологій; забезпечення управлінського компоненту при співпраці у команді 
професіоналів в умовах інклюзивної освіти; формування професійноорієнтованої міждисциплінарної системності засобом транс- та 
міждисциплінарного підходів; стимулювання самопізнання, рефлексії та прогнозування професійної діяльності як механізмів 
особистісного зростання, самовдосконалення, самовиховання, самореалізації, самоуправління та самоздійснення.  
 

Педагогічні умови 
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Окреме місце в системі форм та методів системи професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти посідають методи 

контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів з транс- та 

міждисциплінарних спецкурсів здійснюється у форматі кредитно-модульної 

системи навчання, яка передбачає комплексний характер оцінювання за всіма 

видами навчально-пізнавальної діяльності. У процесі вивчення вищеописаних 

спецкурсів використовуються такі види контролю: поточний (оцінюється 

якість засвоєння матеріалу, який охоплюється темою семінарсько-практичного 

заняття, та сумлінність студента в роботі); проміжний (перевірка засвоєння 

студентом (магістрантом) системних моментів лекцій і стимулювання 

глибокого вивчення певного обсягу матеріалу курсу (письмова форма) та 

підсумковий (здійснюється у формі комплексної контрольної роботи, яка 

охоплює матеріал одного модуля). Загальна оцінка відповіді кожного студента 

є комплексною, вона враховує всі сторони його виступу: теоретичні знання, 

уміння застосовувати їх у розкритті методик діагностичної, реабілітаційної і 

корекційної роботи та реалізовувати у виконанні практичних завдань згідно з 

навчальними планами спеціальностей. При оцінюванні відповіді враховується 

також змістовність, креативність і якість висвітлення і достатність розкриття 

тематичного питання.  

Аналітична складова має на меті аналіз кожного етапу здійснення 

навчальної діяльності, а також її організації задля всебічного осмислення й 

можливості вдосконалення через прогнозування подальшої організації 

навчальної діяльності на рівні кожного з її ієрархічно побудованих 

компонентів.  

Аналітичний компонент, у разі його ефективного функціонування, 

забезпечує глибинний аналіз мотивів, потреб, інтересів, прагнень, 

визначення цілей, організації й структурування, поетапного здійснення, що 

надасть необхідне прогнозування, передбачення потенційних утруднень і 

труднощів (а це додаткові можливості їх подолання) щодо подальшої 
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інтенсифікації та оптимізації системи професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти. Цей компонент ще потужніше, ніж попередні, 

впливає на формування рефлексивної позиції студента вищого педагогічного 

навчального закладу [694; 697]. 

Отже, запропонована на цьому етапі система професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти становить сукупність форм і методів 

навчання та передбачає комплексний, системний підхід до процесу 

озброєння сучасного психолога необхідним комплексом актуальних 

інноваційних знань, практичних умінь та навичок професійної діяльності. 

Передумовою визначення адекватних форм та методів підготовки психолога 

є численність методик діагностичної, корекційної і реабілітаційної роботи в 

межах особистісно орієнтованої освіти. 

Складові компоненти системи професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти представлені ієрархічно, відповідно до логіки 

навчального процесу й специфіки організації зазначеного процесу як 

безпосередньо складові навчальної діяльності. При цьому результативно-

рефлексивний компонент виділяємо як окремий, що обов'язково присутній у 

кожному акті діяльності й визначає своєрідність змісту всіх інших 

компонентів. 

Представлена педагогічна модель системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти має всі ознаки системи: наявність 

внутрішньої організації; підпорядкованість і взаємозалежність елементів; 

динамічність, необхідність управління та ін.  

Представлена система співвідноситься й визначається провідними 

принципами організації навчальної діяльності, які, у свою чергу, виходять з 

необхідності системного впливу на процеси міждисциплінарної фахової 

підготовки студентів. Модельне уявлення наочно демонструє суб'єктність 

процесу, що досліджується, і його відкритість зовнішнім впливам.  

Таким чином, поліфункціональність професійної підготовки психологів 

в галузі спеціальної освіти цілком очевидна. Представлену систему можна 
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віднести до гнучких природних гуманістичних технологій, побачити її як 

цілісну систему різнорівневих, взаємопов'язаних компонентів. Характеристика 

етапів реалізації системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти має допомогти створити для особистості фахівця-

психолога в галузі спеціальної освіти стійкі смисложиттєві орієнтири у 

мінливому світі, особистісний сенс професійної самореалізації в галузі 

спеціальної освіти саме у формі професійного самоздійснення, що розуміється 

як одна із найважливіших форм життєвого самоздійснення і характеризується 

високим рівнем розкриття особистісного потенціалу фахівця в обраній 

професії, розвитком його здібностей, взаємопоєднанням із професією, 

повсякчасною затребуваністю його професійної кваліфікації, широким 

використанням професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями, 

колегами з даної та з суміжних і дотичних галузей [694; 697].  

Таким чином, поліфункціональність професійної підготовки психологів 

в галузі спеціальної освіти цілком очевидна. Представлену систему можна 

віднести до гнучких природних гуманістичних технологій, побачити її як 

цілісну систему різнорівневих, взаємопов'язаних компонентів. Характеристика 

етапів реалізації моделі системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти представлена у Додатку С. 

 

4.3. Результати експертної перевірки ефективності впровадження 

експериментальної системи професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти  

Дієвість конкретних педагогічних і методичних досліджень 

характеризується не тільки новизною і теоретичною значущістю одержаних 

результатів, а й ступенем їх впливу на ефективність і якість вирішення 

конкретних навчально-виховних, психолого-педагогічних завдань. Тому до 

результатів науково-педагогічних досліджень ставляться такі вимоги: 

суспільна актуальність; наукова новизна; теоретична і практична значущість; 

наукова об'єктивність і достовірність; доступність висновків і рекомендацій 
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для використання їх в інших конкретних наукових дослідженнях або в 

практичній діяльності; висвітлення міри, меж і умов ефективного 

застосування. 

Вищезазначеними аспектами ми керувалися у науково-дослідній роботі 

при вимірюванні даних, одержаних у результаті психолого-педагогічного 

експерименту [727].  

Відповідно до мети формувального експерименту, а саме, науково 

обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити функціональну 

систему складових професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти, розкрити психолого-педагогічні умови її реалізації та визначити її 

ефективність, було визначено наступні завдання: 

- експериментально перевірити ефективність запровадженого змісту, 

форм та методів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти в умовах навчально-виховного процесу вищого навчального 

педагогічного закладу; 

- експериментально підтвердити доцільність впровадження в 

навчальний процес визначених психолого-педагогічних умов; 

- виявити динаміку показників сформованості компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

З метою перевірки ефективності вирішення завдань формувального 

етапу експерименту та задля з’ясування впливу формувальної методики на 

якість і дієвість формування компонентів професійної підготовки психологів 

в галузі спеціальної освіти було проведене спеціальне дослідження. 

До дослідницько-експериментальної роботи було залучено 739 

студентів, які навчались за напрямом магістратура 8.030105.01 Психологія (з 

2017 року – спеціальність 053 Психологія), та студентів, які навчались за 

спеціальністю Корекційна освіта (за нозологіями) з відповідною 

спеціалізацією «Практичний (спеціальний) психолог» (з 2016 року – 

спеціальність 016 Спеціальна освіта), з яких ще на початку експерименту 

було сформовано наступні групи: Е1 (199 осіб), Е2 (294 особи), Е3 (246 осіб, 
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яка потім була виведена в якості контрольної). 

Також до експерименту було залучено 210 психологів, що навчались на 

курсах підвищення кваліфікації та працюють психологами в спеціальних 

закладах освіти 

Спеціального підбору студентів (спеціальних практикуючих 

психологів) для експериментальних груп не проводилися. Це дозволило, по-

перше, забезпечити якісну репрезентативність вибірки. По-друге, – провести 

повноцінний природній педагогічний експеримент, у межах якого визначити 

вірогіднісно-статистичні методи щодо об’єктивної оцінки результатів та 

відібрати більш ефективні. По-третє, впровадити систему професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти у навчальний процес в 

умовах звичайної академічної групи.  

З метою визначення ефективності системи формування компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, покладеної в 

основу формувального експерименту, було проведено діагностику 

показників кожного з компонентів означеного процесу, які зіставлялись із 

даними констатувального етапу експерименту. Результати корекційного 

впливу було простежено шляхом порівняння підсумкових даних у 

контрольних і експериментальних групах. Подальший якісно-кількісний 

порівняльний аналіз здійснювався за допомогою критеріїв та показників і 

того ж набору інструментарію (методичних засобів), котрі застосовувалися 

на констатувальному етапі дослідження. Зазначене дозволило зробити 

узагальнені висновки щодо ефективності розроблених психолого-

педагогічних умов та простежити динаміку змін досліджуваної якості. 

Підтвердження ефективності системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти, значущість професійних умінь та 

навичок студентів (спеціальних практикуючих психологів) у ході 

експериментальної апробації запропонованої системи визначались у 

проведеному нами дослідженні через низку методів кількісного аналізу 

якісних даних та методів вторинної статистичної обробки 
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експериментальних даних. Було проведено виміри, які дозволити одержати 

кількісне вираження якості сформованості компонентів професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, що відбулись під час 

формувального етапу експерименту. Результативність формування 

зазначених компонентів визначалася системно, в процесі здійснення всього 

формувального етапу експерименту, а також на узагальнюючому етапі 

науково-дослідної роботи. Це зумовлено організацією багатофункціональної 

професійної діяльності студентів (спеціальних практикуючих психологів), 

безперервністю і систематичністю опанування теорії і практики процесу 

професійної підготовки протягом усього періоду навчання студентів у 

вищому педагогічному закладі а також специфічними особливостями 

досліджуваних параметрів, що вимагало лонгітюдного підходу у 

дослідженні. Процес професійного зростання та вдосконалення, що 

передбачений самою ідеєю процесу професійної підготовки спеціального 

психолога, відбувається за індивідуальною траєкторією та не вичерпується 

часовими межами. Отже, виміри, що відбуваються протягом одного 

навчального року мають високу погрішність. Тому нами вивчалася динаміка 

професійного зростання певної частини учасників лонгітюдного дослідження 

(студентів, які навчались за напрямом магістратура 8.030105.01 Психологія (з 

2017 року – спеціальність 053 Психологія), та студентів, які навчались за 

спеціальністю Корекційна освіта (за нозологіями) з відповідною 

спеціалізацією «Практичний (спеціальний) психолог» (з 2016 року – 

спеціальність 016 Спеціальна освіта), впродовж 3 років, тобто відбулася 

діагностика розгорнута у часі. Рівень сформованості компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти ми визначали 

систематично в процесі навчальних занять (тренінги, цільове впровадження 

спецкурсів), виконання науково-дослідної роботи у науково-дослідних 

студіях, під час проходження педагогічної практики та на основі аналізу 

результатів різних форм підсумкового контролю, виконання контрольно-

тестових робіт, самостійної роботи, розробки програм, перспективних планів 
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корекційної роботи, написання курсових та дипломних (магістерських) робіт, 

у яких висвітлювалися різноманітні аспекти компонентів професійної 

підготовки, або її елементи у поєднанні з іншими методами та технологіями 

навчально-виховного процесу. Однак, тривале дослідження не позбавлене 

недоліків, що зумовлені обмеженням кількості учасників експерименту. 

Високі показники, одержані завдяки ефекту комплексного впливу різних 

факторів, у тому числі й процесу особистісного розвитку. Тому, для 

одержання валідних результатів, поряд з лонгітюдними дослідженнями, нами 

було здійснено короткочасну, але масштабну експериментальну роботу з 

групами студентів різних спеціальностей та різних навчальних закладів 

терміном від одного до трьох років. 

Беручи до уваги циклічність (дискретність) навчального процесу, а 

також гетерохроність формування різних складових особистості, була 

застосована система зрізової діагностики. Одержані дані порівнювалися з 

відповідними результатами контрольних груп. Крім того, проводився 

порівняльний аналіз експериментальних даних між собою (по роках 

навчання) з метою оцінки ефективності кожного із розроблених нами 

компонентів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

Зміст та методики діагностики висвітлені нами вище при діагностуванні 

рівнів сформованості компонентів професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти та відповідних їм знань і вмінь на констатувальному 

етапі дослідження (див. підрозділ 2.5). Основний контроль здійснювався за 

допомогою констатувальних зрізів на початку формувального експерименту 

та після кожної стадії процесу професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. Особливість та складність даної експериментальної 

роботи полягала у необхідності дослідження двох процесів, що відбувалися 

одночасно: освітньої (підготовка до професійної діяльності) та транс- і 

міждисциплінарної консолідації компонентів професійної підготовки. Тим 

самим підкреслюється пріоритет орієнтації психолого-педагогічних 

дисциплін на особистісне та професійне зростання майбутнього спеціального 
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психолога в освітньому процесі. Окреслені характеристики, їхня динаміка 

відслідковувалася у процесі засвоєння студентами-психологами 

психологічних і педагогічних знань, як основи готовності до практичної 

реалізації їх в процесі організації ефективної діагностичної, реабілітаційної, 

корекційної і консультативно-просвітницької роботи. 

Процес професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

можна вважати таким, що потребує осмислення й аналізу впродовж певного 

часу та спонукає до професійного зростання, самовдосконалення та змін в 

особистості на більш тривалий термін, ніж процес навчання у вищій школі. 

Тому даний аспект зазначеної підготовки у студентських групах 

простежувався нами у лонгітюдному дослідженні. Процес професійної 

підготовки проходив за умови доброзичливої атмосфери у групі під час 

активного навчально-виховного процесу. Оскільки, означений розвиток 

відбувається лише за наступних психологічних умов: подолання 

психологічних захистів та бар’єрів, зменшення симптомів тривожності; 

формування системи знань, умінь, навичок як базису для розвитку 

професійної мотивації; сприяння самоактуалізації як основній передумові 

мотивації розвитку розроблених компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти. 

Дані, що були отдержані на початкових етапах формувального 

експерименту, дозволили припустити, що:  

- доцільною і методично виправданою є професійна підготовка 

висококваліфікованих фахівців у сфері психологічних знань, кінцева мета 

якої відповідає окресленим уявленням студента, магістра про майбутню 

професійну діяльність (предметність діяльності), стимулює відповідними 

заходами потребу у навчанні (вмотивованість діяльності), призводить у 

співзвуччя навчальну діяльність з особистою метою (цілеспрямованість 

діяльності), а також сприяє актуальному усвідомленню необхідності 

навчання як запоруки стати освіченою, культурною, професійною, 

конкурентоспроможною не лише на вітчизняному, а й на міжнародному 
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ринку праці та успішною людиною (усвідомленість діяльності). Зазначене, 

по-перше, має сприяти актуалізації у кожного студента-психолога процесу 

саморозвитку, самовдосконалення та поглибленню особистісно-ціннісного 

світогляду кожного учасника експерименту, – природним наслідком цього 

будуть позитивні зміни у напряму його особистісного росту; по-друге, 

навчання студентів уможливить підвищення рівня професійних психолого-

педагогічних знань, умінь та навичок, що у поєднані з особистісним 

зростанням стане основною передумовою для професійного росту та 

формування фахової компетентності. 

Дане припущення одержало підтвердження у ході подальшого формувального 

етапу експериментальної роботи.  

Достовірність висновків багато у чому залежала від адекватності 

обраних критеріїв та параметрів оцінки. Найкращим чином про якість та 

ефективність досліджуваних процесів свідчили ті позитивні зміни, що 

відбувалися під впливом експериментальної системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти. Для одержання достовірних та 

об'єктивних даних було проведено діагностику змін індивідуального 

профілю професійно-значущих психолог-педагогічних знань та практичних 

умінь, якостей особистості, ціннісних орієнтацій, професійної спрямованості 

кожним учасником експерименту. Результатом окреслених змін в 

особистісному та професійному зростанні була сформованість зазначених 

компонентів. Отже, якщо підсумковим критерієм було обрано рівні 

сформованості складових професійної підготовки студентів (психологів), то 

операційними критеріями ми вважали різницю значень досліджуваних 

характеристик за період експериментального дослідження. 

Для дотримання якості усіх діагностичних процедур у ході 

експериментального дослідження нами враховувалися такі провідні 

показники якості психолого-педагогічного дослідження: валідність, 

достовірність, надійність та репрезентативність [694]. Так, валідність та 

достовірність усіх психометричних досліджень учасників експерименту 
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забезпечувались чіткою зорієнтованістю досліджень саме на складові 

досліджуваного процесу професійної підготовки психологів та створенням 

особливих комфортних, невимушених умов у проведенні дослідження, які 

надавали можливість реципієнтам поводити та презентувати себе у 

максимально вільному, відвертому та щирому стилі поводження та уникати 

штучності й нещирості у відповідях, поведінці. Надійність отриманих у 

педагогічній психометрії даних підтверджувалась повторними тестуваннями 

та опитуваннями реципієнтів впродовж експерименту. Репрезентативність 

давала можливість уникати фальсифікації під час отримання та обробки 

результатів за рахунок математично-статистичного підтвердження даних та 

чіткої визначеності експериментальної вибірки.  

Задля одержання кількісних даних щодо розподілу студентів за рівнями 

сформованості компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти нами проведено зріз до початку і після закінчення 

формувального етапу експериментальної роботи у контрольних та 

експериментальних групах. Зрізи проводилися за методикою організації 

констатувального етапу дослідження відповідно до компонентів за чотирма 

критеріями: професійно-мотиваційним, когнітивно-компетентнісним, 

операційно-діяльнісним, результативно-рефлексивним, що дало можливість 

дослідити динаміку та одержати об’єктивну картину сформованості рівнів 

наступних компонентів:  

професійно-мотиваційного (сформованість ціннісних орієнтацій; 

сформованість мотиваційного ставлення до професійної діяльності; 

сформованість мотиваційного професійного спрямування);  

когнітивно-компетентнісного (системніст знань; усвідомленість 

знань; стійкість знань (оволодіння матеріалом на рівні довготривалої пам'яті 

з постійним цілеспрямованим, довготривалим їх використанням); 

операційно-діяльнісного (готовність до професійної діяльності: 

сформованість діагностичних умінь; сформованість змістово-процесуальних 
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умінь; сформованість прогностичних умінь; здатність використовувати 

набуті вміння та навички при вирішенні професійних завдань); 

результативно-рефлексивного (здатність до самоаналізу та рефлексії, 

орієнтація на самовдосконалення, саморозвиток через свідому постановку  та 

виконання професійних завдань більшої складності) [694]. 

З метою визначення ефективності системи професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти на контрольно-аналітичному етапі 

було проведено порівняння показників рівня сформованості зазначених 

компонентів професійної підготовки у учасників експериментальної та 

контрольної вибірок до початку формувального етапу і в кінці (див. 

Додаток Ф), здійснено її аналіз, а також перевірено статистичну гіпотезу 

дослідження. 

Аналіз результатів дослідження дозволяє дійти висновку про те, що 

показники рівня сформованості компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти в експериментальних групах зазнали 

більш суттєвих позитивних змін, ніж в контрольній групі. Порівняльні 

показники сформованості компонентів професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти на початку та в кінці формувального етапу дослідження 

в контрольній і експериментальних групах за визначеними критеріями подано у 

табл. 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



423 
 

  

Таблиця 4.1 

Розподіл учасників формувального етапу дослідження за рівнями 

сформованості  компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти 

Рівні 

Етапи 

експери-

менту Експериментальні групи 

Критерії 

Професійно-

мотиваційний 

Когнітивно-

компетентнісни

й 

Операційно-

діяльнісний 

Результативно-

рефлексивний 

Абс % абс % абс % абс % 

В
и

со
к
и

й
 

(І
н

н
о
ва

ц
ій

н
и

й
) Ф

Е
  

(н
а 

п
оч

ат
ку

) Групи Е1 (199 осіб) 4 2,0 8 4,0 7 3,5 9 4,5 

Групи Е2 (294 особи) 7 2,4 14 4,8 11 3.7 15 5,1 

Групи К (246 осіб) 7 2,8 12 4.9 9 3,7 10 4,0 

Психологи (210 осіб) 9 4,3 3 1,4 1 0,5 12 5,7 

Ф
Е

 
(в

 к
ін

ц
і)

 Групи Е1 (199 осіб) 58 29,1 68 34,2 46 23,1 44 22,1 

Групи Е2 (294 особи) 88 29,9 98 33,3 71 24.1 67 22,8 

Групи К (246 осіб) 49 19,9 30 12,2 12 4,9 12 4,9 

Психологи (210 осіб) 12 5,7 14 6,7 18 8,6 29 13,8 

Д
о
ст

ат
н

ій
 (

П
р
о
д
у
к
ти

в
н

и
й

) 

Ф
Е

  

(н
а 

п
оч

ат
ку

) Групи Е1 (199 осіб) 75 37,7 56 28,1 10 5,0 14 7,0 

Групи Е2 (294 особи) 110 37,4 80 27,2 18 6,1 16 5,4 

Групи К (246 осіб) 92 37,4 68 27,7 16 6.5 16 6.5 

Психологи (210 осіб) 26 12,4 20 9,5 24 11,4 48 22,9 

Ф
Е

 
(в

 к
ін

ц
і)

 

Групи Е1 (199 осіб) 101 50,8 82 41,2 92 46,2 96 48,2 

Групи Е2 (294 особи) 147 50,0 124 42,2 138 46,9 128 43,5 

Групи К (246 осіб) 99 40,2 79 32,1 62 25,2 56 22,8 

Психологи (210 осіб) 110 52,4 74 35,2 40 19,0 90 42,9 

С
ер

ед
н

ій
 

(Р
ек

о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

и
й

) 

Ф
Е

  

(н
а 

п
оч

ат
ку

) Групи Е1 (199 осіб) 100 50,3 105 52,8 40 20,1 68 34,2 

Групи Е2 (294 особи) 140 47,6 148 50,3 70 23,8 94 32,0 

Групи К (246 осіб) 123 50,0 128 52,0 58 23,6 88 35,8 

Психологи (210 осіб) 121 57,6 69 32,9 88 41,9 70 33,3 

Ф
Е

 
(в

 к
ін

ц
і)

 Групи Е1 (199 осіб) 37 18,6 46 23,1 31 15,6 38 19,1 

Групи Е2 (294 особи) 56 19,1 66 22,5 47 16,0 62 21,1 

Групи К (246 осіб) 83 33,8 111 45,1 67 27,2 79 32,1 

Психологи (210 осіб) 74 35,2 49 23,3 76 36,2 50 23,8 

Н
и

зь
к
и

й
(Р

еп
р
о
д
у
к
ти

в
н

и

й
) 

Ф
Е

  

(н
а 

п
оч

ат
ку

) Групи Е1 (199 осіб) 20 10,0 30 15,1 142 71,4 108 54,3 

Групи Е2 (294 особи) 37 12,6 52 17,7 195 66,4 169 57,5 

Групи К (246 осіб) 24 9,8 38 15,4 163 66,2 132 53,7 

Психологи (210 осіб) 54 25,7 118 56,2 97 46,2 80 38,1 

Ф
Е

 
(в

 к
ін

ц
і)

 Групи Е1 (199 осіб) 3 1,5 3 1,5 30 15,1 21 10,6 

Групи Е2 (294 особи) 3 1,0 6 2,0 38 13,0 37 12,6 

Групи К (246 осіб) 15 6,1 26 10,6 105 42,7 99 40,2 

Психологи (210 осіб) 14 6,7 73 34,8 76 36,2 41 19,5 

Усього 739 739  739  739  739  

 

Динаміка зрушень у показниках рівня сформованості професійно-

мотиваційного компоненту за відповідним критерієм майбутніх психологів в 

експериментальних (Е1 і Е2) та контрольних групах (К) становить: високий 

(інноваційний) рівень: +27,1%, +27,5%, +17,1%; достатній (продуктивний) 
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рівень: +13,1%, +12,6%, + 2,8%; середній (реконструктивний): –31,7%, –28,5%,–

16,2%; низький (репродуктивний): –8,5%, –11,6%, –3,7%. У групі спеціальних 

практикуючих психологів становить: високий (інноваційний) рівень: +1,4%; 

достатній (продуктивний) рівень: +30,0%; середній (реконструктивний): –

22,4%; низький (репродуктивний): –19,0%.  

За когнітивно-компетентнісним критерієм динаміка зрушень у 

показниках рівня сформованості даного компоненту відповідно становить: 

високий (інноваційний) рівень: +30,2%, +28,5%, +7,3%; достатній 

(продуктивний) рівень: +13,1%, +15,0%, + 4,4%; середній (реконструктивний): –

29,7%, –27,8%, – 6,9%; низький (репродуктивний): –13,6%, –15,7%, –4,8%. У 

групі спеціальних практикуючих психологів становить: високий 

(інноваційний) рівень: +5,3%; достатній (продуктивний) рівень: +25,7%; 

середній (реконструктивний): –9,6%; низький (репродуктивний): –21,4%.  

Динаміка зрушень у показниках рівня сформованості операційно-

діяльнісного компоненту за відповідним критерієм становить: високий 

(інноваційний) рівень: +19,6%, +20,4%, +1,2%; достатній (продуктивний) 

рівень: +41,2%, +40,8%, + 18,7%; середній (реконструктивний): –4,5%, –

7,8%,+3,6%; низький (репродуктивний): –56,3%, –53,4%, –23,5%. У групі 

спеціальних практикуючих психологів становить: високий (інноваційний) 

рівень: +8,1%; достатній (продуктивний) рівень: +7,6%; середній 

(реконструктивний): –5,7%; низький (репродуктивний): –10,0%.  

Зміни показників рівня сформованості результативно-рефлексивного 

компоненту за відповідним критерієм становлять: високий (інноваційний) 

рівень: +17,6%, +17,7%, +0,9%; достатній (продуктивний) рівень: +41,2%, 

+38,1%, +16,3%; середній (реконструктивний): –15,1%, –10,9%, -3,7%; низький 

(репродуктивний): –43,7%, –44,9%, –13,5%. У групі спеціальних практикуючих 

психологів становить: високий (інноваційний) рівень: +8,1%; достатній 

(продуктивний) рівень: +20,0%; середній (реконструктивний): –9,5%; низький 

(репродуктивний): –18,6%.  
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У експериментальних групах відбулось значне зниження кількості студентів 

(психологів), які показали низький та середній рівні сформованості компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти і одночасно – 

зростання кількості студентів із достатнім і високим рівнями. Порівняльний аналіз 

рівнів сформованості компонентів професійної підготовки студентів і спеціальних 

практикуючих психологів у експериментальних та контрольних групах після 

проведення формувального етапу дослідно-експериментальної роботи за кожним 

критерієм представлений у Додатку У.   

У контрольних групах значних змін не було зафіксовано, хоча, навчаючись 

за традиційною програмою, яка не передбачала спеціально організованого 

формування компонентів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти та психологічних і педагогічних фахових знань та умінь їх використання у 

корекційній діяльності. Певна частина студентів перейшла на більш високі рівні 

сформованості визначених компонентів (наприклад, за професійно-

мотиваційним критерієм на високий рівень перейшли 42 особи; кількість 

учасників на достатньому рівні збільшилась на 7; на середньому та низькому – 

відповідно зменшилась кількість учасників на 40 та 9 осіб). Також відбулися 

незначні у порівнянні з експериментальними групами позитивні зміни за 

когнітивно-компетентнісним, операційно-діяльнісним, результативно-

рефлексивним критеріями. Останні дані дали можливість зробити припущення 

про те, що традиційний зміст медико-біологічних, психолого-педагогічних та 

інших дисциплін професійно орієнтованого циклу у структурі підготовки 

сучасного психолога до професійної діяльності не сприяє забезпеченню 

достатнього рівня формування компонентів професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти, що, як виявило проведене нами дослідження, 

уможливлює представлена нами експериментальна модель.  

Позитивні зміни, у порівнянні з експериментальними групами, за всіма 

критеріями сформованості компонентів професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти у групі працюючих психологів дозволили 

припустити, що дистанційна форма навчання та самостійне оволодіння 



426 
 

  

підготовкою не сприяє великим зрушенням, що свідчить про необхідність 

внесення корективів та організації більш системного навчання. 

Для перевірки достовірності одержаних під час формувального 

експерименту висновків і гіпотези дослідження проведено статистичний 

аналіз методами статистичної обробки експериментальних даних для 

з’ясування того факту, що різниця показників у експериментальних і 

контрольних групах є суттєвою, тобто наслідком впровадження розробленої 

моделі, а не впливом випадкових чинників. Для цього нами обрано 

багатофункціональний критерій φ* Фішера (кутове перетворення Фішера). 

Наш вибір пояснюється тим, що вказаний критерій можна застосовувати до 

будь-яких вибірок (як зв’язаних, так і не зв’язаних), експериментальне 

вимірювання може здійснюватися за допомогою будь-якої шкали, починаючи 

зі шкали назв, якщо у кожній з вибірок не менше п’яти досліджуваних, то 

співвідношення між об’ємами цих вибірок можуть бути довільними [386, с. 

158-176] 

Нульова гіпотеза Н0: експериментальні та контрольна вибірки за рівнем 

сформованості компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти на початку експерименту статистично  однорідні. 

Альтернативна гіпотеза Н1: експериментальні та контрольна вибірки за рівнем 

сформованості компонентів професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти на початку експерименту статистично різні. Аналогічні 

гіпотези (Н0 та Н1) формулюються для результатів контрольної та 

експериментальних вибірок по завершенню експерименту.  

Дослідження ефективності методики проводилося за кожним з чотирьох 

компонентів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. Для 

перевірки нульової гіпотези за допомогою критерію φ* Фішера обчислюється 

емпіричне значення φ* за формулою: 
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де φ2 – кут, що відповідає більшій процентній частині; 

φ1– кут, що відповідає меншій процентній частині; 

n1 та n2 – обсяги вибірок. 

Обчислене емпіричне значення φ*, яке отримане на основі 

експериментальних даних, порівнюється з критичним значенням φ*кр. 

критерію φ* Фішера з урахуванням значущості . За таблицею «Рівні 

статистичної значущості різних значень критерія φ* Фішера (по 

Е.В. Гублеру, 1978)» маємо: φ*кр.=1,64 для рівня значущості =0,05, φ*кр. = 

2,31 для рівня значущості =0,01. При виконанні нерівності φ* < φ*кр. 

нульова гіпотеза дослідження приймається. 

У результаті статистичного аналізу встановлено, що до впровадження 

експериментальної методики контрольна та обидві експериментальні вибірки є 

однорідні за усіма чотирма критеріями за всіма рівнями. Після проведення 

формувального експерименту результати експериментальної групи Е1 та 

експериментальної групи Е2 статистично відрізняються від результатів 

контрольної групи К за рівнем сформованості професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти за всіма чотирма критеріями по всіх 

рівнях, що виділені в роботі (для когнітивно-компетентнісного, оперативно-

діяльнісного та результативно-рефлексивного критеріїв по всім рівням 

приймаємо =0,01; для професійно-мотиваційного критерію по рівнях 

«високий» та «достатній» альтернативна гіпотеза приймається з рівнем 

значення =0,05, а по рівнях «середній» та «низький» – з рівнем значущості 

=0,01).  

Розрахункові таблиці емпіричних значень φ* по кожному з чотирьох 

критеріїв за всіма рівнями до і після впровадження методики представлено у 

Додатку Ф. Результати прийняття нульової чи альтернативної гіпотез 

показано у Додатку Х.   
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Цей результат підтверджує гіпотезу про ефективність системи 

професійної підготовки студентів психологів в галузі спеціальної освіти у 

вищих навчальних закладах, запропонованої в дисертації. 

Для з’ясування наявності суттєвої різниці результатів у групі 

психологів за рівнями сформованості  професійної підготовки за 

результатами констатувального та формувального етапу експерименту, тобто 

наслідку дії системи дослідження, а не впливу випадкових чинників, 

використаємо двобічний t – критерій Стьюдента для зв’язаних вибірок: 

n
Sd

d
tемп


=

2
, 

де = id
n

d
1

 – середнє різниць; n – обсяг вибірки; )( 21 iii xxd −= – 

різниця i-тих значень; 
1

)(
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−

−

=


n

dd

Sd
i

– стандартне відхилення ddi  . 

Нульова гіпотеза Н0: група психологів за рівнями сформованості критеріїв 

професійної підготовки  в галузі спеціальної освіти за результатами 

констатувального і формувального етапів експерименту має  статистично 

однакові показники. Альтернативна гіпотеза Н1: група психологів за рівнями 

сформованості критеріїв професійної підготовки  в галузі спеціальної освіти за 

результатами констатувального і формувального етапів експерименту має  

статистично різні показники. Обчислене емпіричне значення 

емпt порівнюють з критичним значенням критерію t  Стьюдента для 

відповідного рівня значущості =0,05 (чи =0,01) і числа ступенів вільності 

1−= ndf , де n – обсяг вибірки. При виконанні нерівності tt КрЕмп
 нульова 

гіпотеза приймається. В іншому випадку нульова гіпотеза відхиляється і 

приймається альтернативна гіпотеза на рівні значущості . 

Емпіричне значення критерію знаходимо після розрахунків значень 

середніх вибірок, а також проміжних показників: 1х – середнє значення вибірки 
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на констатувальному етапі, 2х – середнє значення вибірки на формувальному 

етапі, d – середнє різниць, Sd – стандартне відхилення результатів. 

Обчислимо емпt для кожного рівня сформованості критеріїв складових  

професійної підготовки в галузі спеціальної освіти. Маємо: 

Високий рівень сформованості: 1х = 6,25; 2х = 18,25; d = 12,0; 

Sd =6,633. 

Емпіричне значення критерію дорівнює: емпt = 7,236. Критичні 

значення для нашого числа ступенів вільності: 05,0t = 3,182 і 01,0t = 5,841. 

Оскільки 7,236 > 5,841, то для високого рівня сформованості ми приймаємо 

альтернативну гіпотезу з рівнем значущості =0,01. 

Аналогічно отримуємо: достатній рівень сформованості: 1х = 29,5; 

2х =78,5; d = 49,0; Sd =28,213. Емпіричне значення критерію дорівнює: 

емпt = 6,947. Обчислення значення дає змогу нам прийняти альтернативну 

гіпотезу з рівнем значущості =0,01. 

Середній рівень сформованості: 1х = 87,0; 2х =62,25; d = 24,75; 

Sd =15,305. Емпіричне значення критерію дорівнює: емпt = 6,468. 

Обчислення значення дає змогу нам прийняти альтернативну гіпотезу з 

рівнем значущості =0,01. 

Низький рівень сформованості: 1х = 87,25; 2х = 51; d = 36,25; 

Sd =10,5. Емпіричне значення критерію дорівнює: емпt = 13,81. 

Обчислення значення дає змогу нам прийняти альтернативну гіпотезу з 

рівнем значущості =0,01. 



430 
 

  

Проведені статистичні дослідження підтверджують той факт, що 

представлена в дисертації наукова модель дає значні зміни в сторону 

підвищення результатів у досліджуваній групі психологів. 

Для встановлення зв'язків між окремими структурними компонентами 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти  нами був 

використаний кореляційний аналіз (побудова кореляційної матриці). Це 

дозволило виявити статистично значущі кореляційні зв’язки між усіма чотирма 

критеріями професійної підготовки. Аналіз кореляційних зв'язків проводився 

засобами комп'ютерної обробки даних у пакеті «Аналіз даних» електронної 

таблиці Excel (див. Табл. 4.2). 

Таблиця 4.2  

Кореляційна матриця  

 Професійно-

мотиваційний 

Когнітивно-

компетентнісний 

Операційно-

діяльнісний 

Результативно-

рефлексивний 

Професійно-

мотиваційний 

1    

Когнітивно-

компетентнісний 

0,95187 1   

Операційно-

діяльнісний 

0,64736 0,43942 1  

Результативно-

рефлексивний 

0,71866 0,59228 0,95064 1 

 

Аналіз результатів дозволив зробити висновок, що між усіма рядами 

даних за визначеними критеріями складових професійної підготовки 

психологів існує прямий зв'язок (всі коефіцієнти кореляції додатні). Варто 

відзначити яскраво виражений, значущий зв'язок між даними за критеріями 

професійно-мотиваційним і когнітивно-компетентнісним (коефіцієнт кореляції 

r=0,95187), операційно-діяльнісним і результативно-рефлексивним 

(коефіцієнт кореляції r=0,95064), та професійно-мотиваційним і 

результативно-рефлексивним (коефіцієнт кореляції r=0,71866). Слабкі 
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кореляційні зв’язки в результатах наших досліджень не встановлені (в 

кореляційній таблиці відсутні коефіцієнти, що близькі до нуля). 

Відтак, вибудовується ланцюг взаємозалежності даних за усіма 

чотирма критеріями, що мають такий логічний зв'язок у структурі 

формування компонентів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти (мотивація–знання–уміння, з акцентом на зв'язок між знаннями та 

вміннями їх використовувати у корекційній діяльності). Підвищення даних за 

попереднім складовим викликає аналогічну ланцюжкову реакцію підвищення 

у наступних позиціях заявленої послідовності. Отже, запропонована нами 

функціональна система складових професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти, яка враховує послідовність включення усіх 

зазначених компонентів є ефективною, що підтверджується представленою 

вище математично-статистичною обробкою експериментальних даних.  

Таким чином, представлений якісний та кількісний аналізи одержаних 

нами результатів показав позитивну динаміку рівнів сформованості складових 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти відповідно до 

визначеної системи критеріїв та їх показників, яка відбулася під час 

експериментальної перевірки розробленої теоретичної моделі. Підтверджено, 

що важливим чинником організації функціонування даної системи складових 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти стає медична, 

психологічна і педагогічна компетентності та висока вмотивованість у процесі 

корекційно-педагогічної, реабілітаційної, діагностичної та консультативно-

просвітницької діяльності. Співвідношення результатів констатувального та 

контрольного етапів експерименту говорить про ефективність запропонованої 

системи складових професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти. 
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Висновки до четвертого розділу 

Науково обґрунтувано, розроблено та експериментально перевірено 

функціональну систему професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти. Спроектована система професійної підготовки психологів 

у галузі спеціальної освіти спрямована на досягнення конкретної мети – 

формування у сучасного спеціального психолога фахових психолого-

педагогічних знань, озброєння його новітніми психолого-педагогічними, 

діагностичними, корекційними, реабілітаційними технологіями створення 

психолого-педагогічних умов у корекційному просторі, що стимулюють 

індивідуально-творче самовиявлення учасників корекційного навчально-

виховного процесу, забезпечують успішність освітньої та соціальної 

інтеграції, конкурентоспроможність на світовому ринку праці. Зазначена 

система передбачає підготовку висококваліфікованого фахівця – 

організатора сучасного корекційно-педагогічного освітнього простору, що 

будується на засадах особистісноорієнтованої педагогічної концепції. 

Запропонована система професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти передбачає системний підхід до процесу озброєння 

сучасного спеціального психолога необхідним комплексом актуальних 

інноваційних знань, практичних умінь та навичок професійної діяльності. 

Складові компоненти системи представлені відповідно до логіки 

навчального процесу й специфіки організації професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти. На основі системоутворювальних 

засад схарактеризовано складові створеної й реалізованої інноваційної 

системи професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти, що 

має ієрархічну структуру реалізації: перспективно-цільовий блок; 

концептуальний блок; організаційно-діагностичний блок; змістово-

реалізаційний блок передбачав визначення етапності впровадження системи 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти в реальний 

навчально-виховний процес: 1-й етап – мотиваційно-цільовий (підготовчий) 

(форми роботи: тренінги, варіативні психолого-педагогічні методики, 



433 
 

  

авторські та адаптовані діагностичні методики, консультації, індивідуальні 

корекційні програми, методичні рекомендації, тестування, анкетування, 

проблемні завдання та ситуації тощо), 2-й етап – організаційно-структурний 

(організаційний) (форми роботи: ознайомлення з навчальним планом і 

циклом дисциплін, спецкурсів, що вивчаються, вибір методів та форм 

навчально-пізнавальної діяльності), 3-й етап – ціннісно-методичний 

(основний) (форми роботи: транс- та міждисциплінарні спецкурси, 

індивідуальна, самостійна форми організації навчання, науково-дослідна 

робота у наукових студіях), 4-й етап – моніторинг (заключний) (форми 

роботи: контроль та аналіз використання психологічних та педагогічних 

знань у навчально-пізнавальній, науково-дослідній та професійній 

діяльності; контрольно-аналітичний блок (рефлексія, коригування та оцінка 

результатів проведеної діяльності). 

З’ясовано, що забезпечення в навчальному процесі вищого 

педагогічного навчального закладу сукупності визначених педагогічних умов 

уможливить ефективність і результативність процесу професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти як результат належного 

функціонування відповідної педагогічної системи в умовах сьогодення. 

Розроблений комплекс критеріїв і показників сформованості 

компонентів професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти 

надав можливість оцінити ефективність системи зазначеної підготовки та 

зафіксував як професійні, так і особистісні зміни, що відбулися під час 

опанування медико-психологічними і педагогічними знаннями, вміннями та 

навичками. Динаміка зрушень у показниках рівня сформованості 

професійно-мотиваційного компоненту за відповідним критерієм майбутніх 

психологів в експериментальних (Е1 та Е2) та контрольних групах (К) 

становить: високий (інноваційний) рівень: +27,1%, +27,5%, +17,1%; 

достатній (продуктивний): +13,1%, +12,6%, + 2,8%; середній 

(реконструктивний): –31,7%, –28,5%,–16,2%; низький (репродуктивний): –

8,5%, –11,6%, –3,7%; у психологів-практиків: +1,4%; +30,0%;–22,4%;–19,0%, 
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відповідно. За когнітивно-компетентнісним: високий (інноваційний) рівень: 

+30,2%, +28,5%, +7,3%; достатній (продуктивний) рівень: +13,1%, +15,0%, + 

4,4%; середній (реконструктивний): –29,7%, –27,8%, –6,9%; низький 

(репродуктивний): –13,6%, –15,7%, –4,8%; у психологів-практиків: +5,3%; 

+25,7%; –9,6%; –21,4%. За операційно-діяльнісним: високий (інноваційний) 

рівень: +19,6%, +20,4%, +1,2%; достатній (продуктивний): +41,2%, +40,8%, + 

18,7%; середній (реконструктивний): –4,5%, –7,8%,+3,6%; низький 

(репродуктивний): –56,3%, –53,4%, –23,5%; у психологів-практиків: +8,1%; 

+7,6%; –5,7%; –10,0%. За результативно-рефлексивним: високий 

(інноваційний) рівень: +17,6%, +17,7%, +0,9%; достатній (продуктивний) 

рівень: +41,2%, +38,1%, +16,3%; середній (реконструктивний): –15,1%, –

10,9%, -3,7%; низький (репродуктивний): –43,7%, –44,9%, –13,5%. у 

психологів-практиків: +8,1%; +20,0%; –9,5%; –18,6%. Кількісний і якісний 

аналіз результатів формувального експерименту і одержаний на їхній основі 

статистичний матеріал дозволив зробити висновки про те, що впровадження 

в педагогічний процес вищої школи та в умови післядипломної освіти 

системи професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти дало 

позитивні результати. Студенти (психологи), учасники експериментальних 

груп, порівняно з тими, що навчалися за традиційною системою (учасники 

контрольних груп) продемонстрували вищий рівень сформованості 

зазначених компонентів. Перевірка значущості виявлених відмінностей за 

багатофункціональний критерієм φ* Фішера і двобічним t – критерієм 

Стьюдента підтвердила їхню достовірність на рівні значущості 0,01 і 0,05. 

За допомогою кореляційного аналізу даних формувального дослідження 

було встановлено основні кореляційні зв'язки між критеріальними 

характеристиками сформованості компонентів професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти. Результати теоретико-

експериментального пошуку підтвердили, що впровадження розробленої 

системи в умовах фахової підготовки спеціальних психологів (практичних) 

забезпечує ефективність системи професійної підготовки психологів в галузі 
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спеціальної освіти. Відтак, мають серйозну перспективу наступні пошуки 

ефективних шляхів та методів реалізації та подальшого вдосконалення системи 

професійної підготовки психологів різних спеціалізацій в галузі спеціальної 

освіти. 

Матеріали розділу висвітлені в таких публікаціях автора: [677; 680; 682; 

684; 686; 687; 690; 691; 694; 697; 699; 704; 707]. 
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ВИСНОВКИ  

Теоретико-методологічний аналіз та результати системного 

емпіричного дослідження професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти дозволили сформулювати наступні висновки відповідно 

до поставлених завдань: 

1. Аналіз результатів наукових досліджень теоретичного спадку 

вітчизняної та світової вищої спеціальної освіти та споріднених галузей 

професійної освіти висвітлив варіативність поглядів на зазначену проблему.  

Здійсненений аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти засвідчив перспективність для 

розбудови української системи кадрового забезпечення психологічної 

служби спеціальних та інклюзивних закладів освіти та реабілітації й 

дозволив зробити висновки, які можуть стати підґрунтям оптимізації 

досліджуваної фахової підготовки в Україні: професійна підготовка 

психологів означеної галузі має характеризуватися системністю, 

різнорівневістю, спеціалізованістю, практичною зорієнтованістю, 

сертифікованістю, націленістю на підвищення рівня 

конкурентоспроможності. Сучасна система підготовки фахівців 

психологічного профілю в різних країнах світу має значні напрацювання 

теоретичного та практичного спрямування, які необхідно всебічно 

використати для вітчизняної вищої школи. Зазначене має здійснюватися за 

умови раціонального поєднання зарубіжного передового педагогічного 

досвіду на царині психологічної освіти з новаторським доробком українських 

вчених у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології, практиків 

спеціальної та інклюзивної освіти. З’ясування сутності понять «професійна 

компетентність», «конкурентоспроможність» та «професійна мобільність» 

доводить, що вони є взаємозалежними та взаємообумовленими, і обґрунтовує 

їх розгляд в єдиній тріаді в якості інтегративного показника рівня успішності 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 
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2. Визначено концептуальні засади теорії та практики професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти, визначено їх сутність та 

структуру. Встановлено, що провідна ідея професійної підготовки психологів 

означеної галузі полягає у запровадженні такої функціональної системи, 

впровадження якої дало б змогу цілевідповідно, методологічно й освітньо-

процесуально забезпечити якість і результативність навчально-виховного 

процесу у вищій школі.  

Обґрунтовано доцільність використання за основу наукового пошуку 

консолідацію методологічного, теоретичного та практичного концептів у 

сукупності відповідних їм підходів (гуманістичний, аксіологічний, 

гносеологічний, акмеологічний, системний, контекстний, інтегративний, 

діяльнісний, системно-діяльнісний, особистісно-діяльнісний, рефлексивно-

діяльнісний, особистісноорієнтований), що представлені інтегральною 

взаємодією і є нерозривним механізмом стосовно професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти. Отже, комплексне поєднання 

концептуальних підходів створює передумови до глибинного розуміння і 

осягнення суті та шляхів вдосконалення досліджуваного феномену 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

3. На підґрунті узагальнення концептуальних підходів було окреслено 

принципи та педагогічні умови професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти. До системи принципів включено наступні:  

загальнодидактичні – науковості, наступності, системності, професійно-

педагогічної спрямованості, гуманізації й гуманітаризації, єдності 

раціонального й емоційного, єдності емпіричного та теоретичного знання, 

доступності, наочності, активності, цілеспрямованості та мотивації, 

значущості знань і професійної компетентності, самостійності, зв’язку 

вивчення психології з життям і практикою; спеціальні – діагностико-

корекційного підходу, креативності в контексті професійно-педагогічної 

спрямованості, єдності предметно-орієнтованого й особистісно-

орієнтованого вивчення спеціальної психології, організації постійної 
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професійної взаємодії, інтегративності знань та модульності інтегративних 

транс- та міждисциплінарних курсів, раціонального запровадження 

іншомовної компетенції, орієнтації на самопізнання, саморозвиток, 

самовдосконалення, самовиховання, самореалізацію, самоуправління та 

самоздійснення особистості спеціального психолога. Вищенаведені принципи 

органічно пов’язані між собою. Їх взаємодоповнення і сумісна реалізація 

підвищують якість процесу підготовки майбутніх спеціальних психологів, 

забезпечують цілісність функціонування процесу професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти. Разом з тим, кожний принцип має 

свою зону найбільш повного здійснення. Усвідомлення й упровадження 

принципів у навчальному процесі надало можливість організувати такий 

процес відповідно до його закономірностей, обґрунтовано й свідомо 

визначити його цілі й виважено підійти до змістового наповнення, відбору 

форм і методів навчання, що були тотожними цілям.  

Сформований спектр педагогічних умов: професіоналізація й 

індивідуалізація процесу професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти; інтенсифікація, оптимізація та модернізація процесу 

професійної підготовки психологів у даній галузі; забезпечення 

інтернаціоналізації та мобільності студентів-психологів шляхом іншомовної 

підготовки; впровадження інтелектуально-креативного підходу; 

компетентнісне практичне зорієнтування; дотримання етапності: 

поліфакторне діагностування; застосування особистісноорієнтованих та 

інтерактивних новітніх технологій; забезпечення управлінського компоненту 

при співпраці у команді професіоналів в умовах інклюзивної освіти; 

формування професійноорієнтованої міждисциплінарної системності засобом 

транс- та міждисциплінарного підходів; стимулювання самопізнання, 

рефлексії та прогнозування професійної діяльності як механізмів 

особистісного зростання, самовдосконалення, самовиховання, самореалізації, 

самоуправління та самоздійснення.  
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4. Визначено компоненти професійної підготовки психологів у 

галузі спеціальної освіти: професійно-мотиваційний, когнітивно-

компетентнісний, операційно-діяльнісний, результативно-рефлексивний. 

Дані структурні компоненти є взаємопов’язаними, взаємозалежними та 

доповнюючими один одного. 

Відповідно до кожного структурного компонента, враховуючи 

специфіку діяльності спеціального психолога, визначено критерії та показники 

рівнів їх сформованості: професійно-мотиваційний; когнітивно-

компетентнісний; операційно-діяльнісний; результативно-рефлексивний. 

На основі визначених критеріїв та показників та за допомогою 

підібраних організаційних форм і методів діагностування виокремлено 

чотири рівні сформованості зазначених компонентів: високий 

(інноваційний), достатній (продуктивний), середній (реконструктивний) та 

низький (репродуктивний).  

5. Згідно аналізу результатів констатувального етапу дослідження 

визначено об’єктивний стан сформованості компонентів професійної 

підготовки, що уможливив висновок щодо тактики проведення 

формувального експерименту, враховуючи особливості та потенційні 

можливості його учасників, та підтвердив доцільність вдосконалення 

процесу навчання майбутніх і працюючих спеціальних психологів, 

спрямованого саме на вдосконалення компонентів професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти. Виділені теоретико-методологічні 

засади змістової, методичної та організаційної складових професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти підтвердили доцільність та 

виступили підґрунтям для розробки системи зазначеного процесу.  

За результатами емпіричного дослідження професійно-мотиваційного 

компонента було з’ясовано, що високий (інноваційний) рівень 

сформованості компоненту виявлений лише у 2,0%, 2,4%, 2,8% в групах Е1, 

Е2, Е3, відповідно, серед психологів-практиків – лише 4,3%; когнітивно-

компетентнісного: 4,0%, 4,8%, 4,9%, серед психологів-пратиків – лише 
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1,4%; оперативно-діяльнісного: стверджуємо про переважання низького 

(репродуктивного) рівня: 71,4%, 66,4%, 66,2% та лише 3,5%, 3,7%, 3,7% виявили 

високий (інноваційний), серед психологів-практиків високий (інноваційний) рівень 

мали 0,5%, а низький (репродуктивний) – 46,2%; результативно-рефлексивного: 

переважання низького (репродуктивного) рівня: 54,3%, 57,5%, 53,7%, лише 

4,5%, 5,1%, 4,0% виявили високий (інноваційний) рівень, серед психологів-

практиків високий (інноваційний) рівень мають 5,7%, а низький 

(репродуктивний) – 38,1%. 

Аналіз результатів підтвердив необхідність трансформації змісту 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти з урахуванням 

особливостей наукової і професійної діяльності на світовому ринку послуг. 

Реалізація зазначеного передбачає гнучкість змісту досліджуваної 

професійної підготовки у закладах вищої освіти, що полягає в постійному 

оновленні/вдосконаленні всіх її структурних компонентів відповідно до 

актуальних тенденцій (глобалізації, інтеграції, стандартизації, 

фундаменталізації, інформатизації, неперервності, інноваційності), 

перспектив розвитку вищої освіти та сучасних вимог до підготовки 

психологів до наукової і професійної діяльності інноваційного характеру з 

урахуванням попиту на світовому ринку послуг. 

6. Розкрито теоретичну та практичну сутність новітніх тенденцій 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти у закладах 

вищої освіти.  

Дієвим засобом формування ключових компетенцій психолога в галузі 

спеціальної освіти є педагогічні технології, що розглядалися нами як 

сукупність методів навчання крізь призму релевантних ознак освітніх 

результатів, їх дієвості при визначенні якості вищої освіти. А саме: 

компетентнісний підхід як засіб модернізації професійної підготовки, 

креативно-інтелектуальний підхід як передумова професійного та 

особистісного становлення спеціального психолога та трансдисциплінарність 
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як засіб в контексті професійної підготовки конкурентноспроможного 

психолога в галузі спеціальної освіти. 

Аналіз застосування сучасних інноваціин̆их технологій у підготовці 

психологів у галузі спеціальної освіти виявив такі тенденціі:̈ універсальна 

взаємодія різних педагогічних систем і технологій навчання, впровадження 

на практиці нових форм і цілісних педагогічних систем забезпечує 

ефективність педагогічного процесу; значне зростання ролі іншомовної 

комунікативноі ̈ спрямованості навчання, що слугує професійною та 

культурною базою для фахівця та дає йому можливість бути рівноправним 

партнером у міжнародному співробітництві; активне використання технічних 

засобів; зростання ролі мобільності студента як учасника навчального 

процесу в умовах інтернаціоналізації.  

Визначено, що проблематика модульного транс- та 

міждисциплінарного навчання спрямована на впровадження нових 

інноваційних методик, що інтенсивно розвиваються і в галузі спеціальної 

освіти. Дані підходи до організації навчального процесу у вищій школі 

дозволяють виконувати вимоги науки третього покоління, сформульовані в 

термінах компетенцій. Саме міждисциплінарні зв'язки відповідають за 

цілісність сучасного навчального процесу.  

Доведено, що професійна підготовка спеціальних психологів має 

базуватися на компетентнісному підході, який повинен включати програми 

викладання та методичні рекомендації з обов’язковими фаховими 

практикумами, тренінгами та спецкурсами для студентів та практикуючих 

спеціальних психологів. Інноваційні модульні та інформаційно-

комунікативні технології є опорою для формування транс- та 

міждисциплінарних зв’язків між загальногуманітарними, а також 

професійноорієнтованими дисциплінами (медичними-педагогічними-

психологічними). Інтеграцію психолого-педагогічної, управлінської та 

іншомовної складових професійної підготовки психологів у контексті 

дослідження розуміємо як динамічний, неперервний процес, який потребує 
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прогностичного підходу, врахування мотивації та параметрів знань засобом 

виявлення специфіки їх структурування. Складовою забезпечення 

впровадження в роботу освітніх установ сучасних інтеграційних модульних 

технологій навчання є розробка транс- і міждисциплінарних спецкурсів, 

таких як «Новітні тенденції професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти» та «Management – a component of psychologists` 

professional training (менеджмент – складова професійної підготовки 

психологів)», в яких чітко простежуються транс- і міждисциплінарні зв'язки. 

Ґрунтуючись на результатах констатувального дослідження були розроблені 

та застосовані на практиці авторські методичні комплекси тренінгових сесій 

«Формування компонентів професійного та особистісного зростання 

психологів в галузі спеціальної освіти» та «Розвиток мотивації професійного 

самоздійснення психологів в галузі спеціальної освіти», експериментальна 

методика яких розраховувалася на психологів у галузі спеціальної освіти.  

7. Науково обґрунтувано, розроблено та експериментально перевірено 

функціональну систему професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти. Спроектована система професійної підготовки психологів у 

галузі спеціальної освіти спрямована на досягнення конкретної мети – 

формування у сучасного спеціального психолога фахових психолого-

педагогічних знань, озброєння його новітніми психолого-педагогічними, 

діагностичними, корекційними, реабілітаційними технологіями створення 

психолого-педагогічних умов у корекційному просторі, що стимулюють 

індивідуально-творче самовиявлення учасників корекційного навчально-

виховного процесу, забезпечують успішність освітньої та соціальної 

інтеграції, конкурентоспроможність на світовому ринку праці. Зазначена 

система передбачає підготовку висококваліфікованого фахівця – організатора 

сучасного корекційно-педагогічного освітнього простору, що будується на 

засадах особистісноорієнтованої педагогічної концепції. 

Запропонована система професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти передбачає системний підхід до процесу озброєння 
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сучасного спеціального психолога необхідним комплексом актуальних 

інноваційних знань, практичних умінь та навичок професійної діяльності. 

Складові компоненти системи представлені відповідно до логіки навчального 

процесу й специфіки організації професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти. На основі системоутворювальних засад схарактеризовано 

складові створеної й реалізованої інноваційної системи професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти, що має ієрархічну 

структуру реалізації: перспективно-цільовий блок; концептуальний блок; 

організаційно-діагностичний блок; змістово-реалізаційний блок передбачав 

визначення етапності впровадження системи професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти в реальний навчально-виховний процес: 

1-й етап – мотиваційно-цільовий (підготовчий) (форми роботи: тренінги, 

варіативні психолого-педагогічні методики, авторські та адаптовані діагностичні 

методики, консультації, індивідуальні корекційні програми, методичні 

рекомендації, тестування, анкетування, проблемні завдання та ситуації тощо), 2-й 

етап – організаційно-структурний (організаційний) (форми роботи: 

ознайомлення з навчальним планом і циклом дисциплін, спецкурсів, що 

вивчаються, вибір методів та форм навчально-пізнавальної діяльності), 3-й 

етап – ціннісно-методичний (основний) (форми роботи: транс- та 

міждисциплінарні спецкурси, індивідуальна, самостійна форми організації 

навчання, науково-дослідна робота у наукових студіях), 4-й етап – моніторинг 

(заключний) (форми роботи: контроль та аналіз використання психологічних та 

педагогічних знань у навчально-пізнавальній, науково-дослідній та професійній 

діяльності; контрольно-аналітичний блок (рефлексія, коригування та оцінка 

результатів проведеної діяльності). 

З’ясовано, що забезпечення в навчальному процесі вищого 

педагогічного навчального закладу сукупності визначених педагогічних умов 

уможливить ефективність і результативність процесу професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти як результат належного 

функціонування відповідної педагогічної системи в умовах сьогодення. 
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8. Встановлено, що ефективність системи професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти залежить від методичних основ її 

реалізації, послідовності і цілісності у формуванні окреслених компонентів, 

умінь їх оцінювати і практично використовувати в діагностичній, 

реабілітаційній та корекційно-педагогічній роботі. Розроблений комплекс 

критеріїв і показників сформованості компонентів професійної підготовки 

психологів у галузі спеціальної освіти надав можливість оцінити ефективність 

системи зазначеної підготовки та зафіксував як професійні, так і особистісні 

зміни, що відбулися під час опанування медико-психологічними і 

педагогічними знаннями, вміннями та навичками.  

Динаміка зрушень у показниках рівня сформованості професійно-

мотиваційного компоненту за відповідним критерієм майбутніх психологів в 

експериментальних (Е1 та Е2) та контрольних групах (К) становить: високий 

(інноваційний) рівень: +27,1%, +27,5%, +17,1%; достатній (продуктивний): 

+13,1%, +12,6%, + 2,8%; середній (реконструктивний): –31,7%, –28,5%,–16,2%; 

низький (репродуктивний): –8,5%, –11,6%, –3,7%; у психологів-практиків: 

+1,4%; +30,0%;–22,4%;–19,0%, відповідно. За когнітивно-компетентнісним: 

високий (інноваційний) рівень: +30,2%, +28,5%, +7,3%; достатній 

(продуктивний) рівень: +13,1%, +15,0%, + 4,4%; середній (реконструктивний): –

29,7%, –27,8%, –6,9%; низький (репродуктивний): –13,6%, –15,7%, –4,8%; у 

психологів-практиків: +5,3%; +25,7%; –9,6%; –21,4%. За операційно-

діяльнісним: високий (інноваційний) рівень: +19,6%, +20,4%, +1,2%; достатній 

(продуктивний): +41,2%, +40,8%, + 18,7%; середній (реконструктивний): –4,5%, 

–7,8%,+3,6%; низький (репродуктивний): –56,3%, –53,4%, –23,5%; у 

психологів-практиків: +8,1%; +7,6%; –5,7%; –10,0%. За результативно-

рефлексивним: високий (інноваційний) рівень: +17,6%, +17,7%, +0,9%; 

достатній (продуктивний) рівень: +41,2%, +38,1%, +16,3%; середній 

(реконструктивний): –15,1%, –10,9%, -3,7%; низький (репродуктивний): –43,7%, 

–44,9%, –13,5%. у психологів-практиків: +8,1%; +20,0%; –9,5%; –18,6%.  
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Кількісний і якісний аналіз результатів формувального експерименту і 

одержаний на їхній основі статистичний матеріал дозволив зробити висновки 

про те, що впровадження в педагогічний процес вищої школи та в умови 

післядипломної освіти системи професійної підготовки психологів у галузі 

спеціальної освіти дало позитивні результати. Студенти (психологи), учасники 

експериментальних груп, порівняно з тими, що навчалися за традиційною 

системою (учасники контрольних груп) продемонстрували вищий рівень 

сформованості зазначених компонентів. 

Перевірка значущості виявлених відмінностей за багатофункціональний 

критерієм φ* Фішера і двобічним t – критерієм Стьюдента підтвердила їхню 

достовірність на рівні значущості 0,01 і 0,05. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів теорії і практики 

професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти і не претендує 

на повноту і дослідницьку завершеність висвітлення цієї проблеми. До подальших 

напрямів вивчення зазначеної професійної підготовки відносимо комплексне 

дослідження даного феномена у різних галузях знання, обґрунтування новітньої 

концепції компетентності сучасної особистості психолога в галузі спеціальної 

освіти, розробку дидактичних систем, моделей і технологій професійної 

підготовки психологів у галузі спеціальної освіти з урахуванням особливостей 

їхнього функціонування у системі психолого-педагогічної освіти. 
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Догадок A 
Методичний посібник 

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ В ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(Комплекс діагностичних методик) 

ЗМІСТ 

1 ПЕРЕДМОВA 3 

2 ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (Б. БАСС) 9 

3 МЕТОДИКА «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» (М. РОКІЧ) 14 

4 МОТИВАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ 17 

5 ДІАГНОСТИКА МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (У ТОМУ 

ЧИСЛІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ) К. ЗАМФІРА (У МОДИФІКАЦІЇ 

А. РЕАНА) 

20 

6 МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ТА УНИКНЕННЯ НЕВДАЧ (ТЕСТ 

А. РЕАНА) 
22 

7 ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА 24 

8 МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ НА МОТИВАЦІЮ ДО 

УНИКНЕННЯ НЕВДАЧ Т. ЕЛЕРСА 
30 

9 МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ НА МОТИВАЦІЮ ДО 

УСПІХУ Т. ЕЛЕРСА 
32 

10 ВИМІРЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХІВ ТА УНИКНЕННЯ 

НЕВДАЧ (АДАПТОВАНА МЕТОДИКА) 
35 

11 ЦІННІСНО-ОРІЄНТАЦІЙНА ЄДНІСТЬ КОЛЕКТИВУ (ЦОЄ) 38 

12 ОПИТУВАЛЬНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ (Л.Н. КАБАРДОВА) 40 

13 ШКАЛА САМОЕФЕКТИВНОСТІ Р. ШВАРЦЕРА ТА М. ЄРУСАЛЕМА 45 

14 ТЕСТ-ОПИТУВАЛЬНИК НА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ 

САМООЦІНКИ 
47 

15 ОПИТУВАЛЬНИК ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ 49 

16 АНКЕТА «ЯКІР КАР’ЄРИ» (МЕТОДИКА Е.ШЕЙНА) 52 

17 ТЕХНІКА САМОАНАЛІЗУ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ 58 

18 ОПИТУВАЛЬНИК «РІВЕНЬ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ» (РСК) 61 

19 ДІАГНОСТИКА ПОТРЕБИ У САМОВДОСКОНАЛЕННІ (Р.Д.БАБУШКІН) 68 

20 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ  

(Т.В. ДЕМБО – С.Л. РУБІНШТЕЙН)  

(МОДИФІКОВАНА ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ) 

71 

21 МЕТОДИКА «ХТО Я?» (М. КУН, Т. МАКПАРТЛЕНД) 73 

22 МЕТОДИКА «ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ» (Є. РОГОВ) 75 

23 ПРОЕКТИВНА МЕТОДИКА «ОПИС ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ УСПІШНОГО 

ПСИХОЛОГА» 
77 

24 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГА ТА ЧИННИКИ 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  
78 

25 МЕТОДИКА «НЕЗАВЕРШЕНИХ РЕЧЕНЬ»  79 

26 АНКЕТА «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ» 
81 

27 МЕТОДИКА «ЯКИЙ Я ПСИХОЛОГ?» (М. КУН – Т. МАК-ПАРТЛЕНД) 83 

28 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ СИТУАЦІЇ 84 

29 ЛІТЕРАТУРА 85 
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Додаток Б 

Якісні характеристики рівнів сформованості компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

На другому етапі експерименту на основі визначених критеріїв та 

показників готовності психолога до означеної діяльності та за допомогою 

підібраних організаційних форм і методів діагностування було з'ясовано 

чотири рівні сформованості визначених компонентів за відповідними 

критеріями: високий (інноваційний), достатній (продуктивний), середній 

(реконструктивний), та низький (репродуктивний). У ході 

експериментального констатувального етапу дослідження нами з'ясовані їх 

якісні характеристики. Представимо кожний з чотирьох критеріїв у форматі 

заявлених чотирьох рівнів.  

Професійно-мотиваційний критерій. Інноваційний високий рівень. 

Зазначимо, що майбутній психолог в галузі спеціальної освіти, який має 

високий рівень сформованості даного компоненту, чітко усвідомлює ідеал 

психолога та проявляє професійний інтерес до роботи, має стійкі мотиви та 

цілі професійної підготовки (мотиви вибору професії – внутрішні), визнає 

пріоритет розвитку власної особистості, цінує свої інтереси, прагне 

досягнути високих результатів у професійній діяльності, характеризується 

вираженою гуманістичною зорієнтованістю та вважає необхідним оволодіння 

міцними знаннями з медико-біологічних, клінічних, психологічних і 

педагогічних дисциплін для подальшої професійної (діагностичної, 

реабілітаційної, корекційної, консультативної, пропедевтичної та ін.) 

діяльність. Також студент має професійну зацікавленість у оволодінні 

новітніми корекційними технологіями та методиками як основи успішності 

корекційної роботи та досягнення професійної компетентності. Під час 

реалізації особистісних професійно-освітніх та виховних завдань демонструє 

почуття задоволення від навчання й обраної педагогічної професії, позитивне 

відношення, стійку вмотивованість та готовність до набуття умінь й навичок. 

Продуктивний достатній рівень сформованості зазначеного компонента 

відзначається достатнім вираженням істотного стимулу набуття психологом 

в галузі спеціальної освіти знань, умінь та навичок, що дозволятимуть 

реалізовувати загальну концепцію особистісно орієнтованої освіти у 

професійній діяльності. поряд із загальними, домінують психолого-

педагогічні цінності, а також цінності, пов’язані з розумінням значущості 

професійних знань. Студент демонструє бажання гармонізації власного «Я» 

та прагне створити емоційно-комфортні умови для взаємодії з дітьми у полі 

корекційно-психологічної діяльності (безпосередньо на корекційних 

заняттях, у діалогово-комунікативній ситуації тощо). Проте, недостатню 

увагу приділяє психолого-педагогічному комфорту у спілкуванні з колегами 

та батьками дітей, вважаючи це малозначущим, непоказовим елементом 

власного індивідуального стилю корекційно-психологічної діяльності. 

Розуміє необхідності та проявляє бажання оволодіти міцними знаннями з 

медико-біологічних, клінічних, психологічних і педагогічних дисциплін 
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Прагне оволодіти новітніми корекційно-психологічними технологіями та 

методиками як основами успішності корекційної роботи та досягнення 

професійної компетентності. Особливий інтерес зосереджує лише на окремих 

видах та засобах психологічної і педагогічної складових фахової підготовки. 

Реконструктивний середній рівень сформованості інтегративних медико-

психологічних і педагогічних знань відповідає евристичному ставленню до 

професійної діяльності. Майбутній психолог в галузі спеціальної освіти з 

даним рівнем усвідомлює ідеал психолога, але йому притаманна ситуативна 

зацікавленість професією, мотиви оволодіння професією нестійкі або можуть 

змінюватися залежно від зовнішніх впливів (мотиви вибору професії – 

переважно зовнішні); відзначається цілеспрямованістю, але пасивним 

ставленням до навчання (бажання без прагнення до дії) та нестійким 

індиферентним ставленням до інновацій. Реципієнт оцінює інтегративні 

технології у психолого-педагогічному навчально-виховному процесі як складні 

(або як вузькоспеціалізовані, наприклад, при роботі з дітьми із ураженням ЦНС 

з якими від працювати не планує тощо), але цікаві та ефективні. 

Реконструктивний низький рівень сформованості знань та готовності майбутніх 

та практикуючих психологів до професійної діяльності визначається як 

слабоефективний, репродуктивний формат розвитку психолога. Студент-

психолог з низьким рівнем за даним компонентом характеризується відсутністю 

чітко визначеного ідеалу професії; відсутня професійна зацікавленість, він не 

розуміє і не сприймає мотивів і цілей оволодіння професією психолога в галузі 

спеціальної освіти (мотиви вибору професії – зовнішні); не прагне до 

професійного самовдосконалення та самоздійснення. Мотивація до 

високоефективної професійної діяльності на креативних засадах несформована. 

Студент демонструє байдуже ставлення до обраної професій та ставиться 

формально до виконання своїх професійних завдань. Він слабо вмотивований 

корекційно-психологічною діяльністю та вважає свій професійний вибір 

вимушеним (це – вибір батьків, не має перспективи у самій професії, вона не є 

престижною для суспільства, можлива зміна професії у майбутньому тощо). 

Навчання у вищому навчальному закладі підпорядковане особистим цілям чи 

переконанням; домінують загальні людські цінності. Проте студент розуміє 

важливість гуманістичних відносин у суспільстві та необхідність загальної 

соціалізації та гармонізації життя людини з особливими освітніми потребами у 

сучасному соціально-економічному та політичному середовищі. Водночас жваво 

цікавиться інноваційними видами та технологіями корекційно-психологічного 

впливу. Часто подібне захоплення в подальшому переростає в появу інтересу до 

обраної психолого-педагогічної професії.  

Когнітивно-компетентнісний критерій. З високим рівенем сформованості 

даного компоненту майбутній психолог має глибокі, стійкі знання про специфіку 

професійної діяльності психолога в галузі спеціальної освіти, основні 

закономірності, принципи, методи, форми, засоби та прийоми, необхідні для 

ефективного здійснення професійної діяльності та професійного 

самовдосконалення. Використовує оригінальні джерела наукової інформації; 
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володіє універсальними методами, обґрунтованими науковими ідеями та 

принципами; володіє та вільно оперує науковими поняттями, правилами, 

нормами, теоріями і концепціями. Задачі і проблеми вирішує на основі 

теоретично обґрунтованого багатокритеріального вибору; бачить проблему; 

визначає індивідуальні особливості розвитку особистості. Тобто при 

інноваційному високому рівні сформованості медико-психологічних і 

педагогічних знань за даним критерієм фіксується сформована система 

медичних, психологічних і педагогічних знань. Студент демонструє 

компетентність з більшості видів і технологій корекційної роботи та розвиненість 

професійного мислення. Студент вміє самостійно знаходить додаткові джерела 

інформації задля уможливлення оптимальної інтенсивності корекційно-

психологічної роботи, аналізує їх та робить цілісний прогноз стосовно 

ефективності психологічного втручання. На продуктивному достатньому рівні 

студент має достатній теоретико-когнітивний розвиток у структурі 

сформованості психологічних і педагогічних знань: демонструє глибокі 

теоретико-методологічні знання з транс- та міждисциплінарних спецкурсів (чітка 

сформованість знань з окремих найбільш цікавих та значущих для професійної 

діяльності знань поєднується з фронтальною обізнаністю з іншими видами й 

засобами психологічної, соціальної і педагогічної корекції, діагностики, 

реабілітації тощо). Рівень розвиненості професійного мислення (аналіз, синтез, 

узагальнення, прогнозування тощо) є досить високим (в основному за рахунок 

детального опанування транс- та міждисциплінарним підходом до окремих видів 

і засобів корекційного процесу та загальною професійною обізнаністю). Має 

психологічні знання, які дозволяють визначити спрямованість професійної 

діяльності психолога в галузі спеціальної освіти, власну стратегію поведінки в 

різних ситуаціях, ефективно вирішити певні психологічні задачі. Володіє 

психологічною термінологією; використовує навчальну та наукову психолого-

педагогічну літературу з метою професійного самовдосконалення. 

Реконструктивний середній рівень сформованості медико-психологічних і 

педагогічних знань за даним критерієм передбачає, що їх система сформована 

частково. Студент володіє певними спеціальними, психолого-педагогічними, 

управлінськими, науково-методичними, предметними, технологічними 

знаннями, але не завжди розкриває сутність понять у повному обсязі. Здатність 

до науково-дослідної роботи в галузі корекційної педагогіки та елементи 

інтегративного мислення в окремих психолого-педагогічних ситуаціях 

простежуються епізодично. На репродуктивному низькому рівні сформованості 

психологічних знань студент володіє навчальним матеріалом лише у форматі 

елементарного розпізнавання й відтворення окремих фактів, елементів, понять, 

навичок у галузі спеціальної психології. Рівень розвиненості професійного 

мислення дуже низький або практично відсутній внаслідок слабкої мотивації при 

опануванні інформацією з транс- та міждисциплінарних курсів. Фіксується 

відсутність системи знань та уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати 

одержану з курсу інформацію. Тож, студенту з низьким рівнем за визначеним 

компонентом характерна поверхневість психологічних знань про особливості 
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психологічних ситуацій, специфіку професійної діяльності. Спеціальні, 

психолого-педагогічні, управлінські, науково-методичні, предметні, технологічні 

знання студента мають поверхневий, нестійкий характер. Слабо володіє 

психологічною термінологією, майже не використовує навчальну та науково-

методичну літературу для професійного самовдосконалення. 

Операційно-діяльнісний критерій. Майбутній фахівець з високим рівнем за 

даним критерієм вміє творчо застосовувати теоретичні положення в 

нестандартній професійній діяльності; у нього в арсеналі наявні професійні 

вміння (діагностичні, прогностичні, конструктивні, організаторські, 

комунікативні, когнітивні, рефлексивні) та навички, необхідними для ефективної 

психологічної діяльності. Вміє здійснювати цілепокладання; ефективно 

застосовує різноманітні методи і засоби навчання, форми контролю. Долає 

конфлікти шляхом пошуку компромісу. Досконало володіє сучасними 

психологічними технологіями та вміє творчо їх використовувати. Швидко 

адаптується до нових соціальних умов. Тож, інноваційний високий рівень 

сформованості психологічних знань студента за операційно-діяльнісним 

критерієм передбачає наявність таких даних з показників цього критерію: 

студенти виявляють високу оперативність розумових дій-рішень при виборі 

технологій корекційно-психологічної роботи; впроваджують психологічні знання 

у практичну діяльність; проявляють готовність до організації та співпраці у 

корекційній діяльності; здатні передати психологічні знання. Обов'язковим 

елементом професійної самореалізації для студентів на даному рівні стає 

активний індивідуально-творчий пошук, відкриття та розробка нових видів та 

засобів корекції у професійній діяльності: спостерігається здатність до 

систематичної науково-дослідної діяльності, до висування нових ідей і пошуку 

інновацій, творча уява, імпровізація (наприклад, розробка власних корекційно-

психологічних проектів тощо). Як правило, використання корекційних засобів 

носить розвивальний характер: студент демонструє творчий підхід у поєднанні 

знань з різних галузей на основі транс- та міждисциплінарного підходів. 

Достатній продуктивний рівень сформованості сихологічних знань за даним 

критерієм передбачає достатній рівень у розвитку розумових дій-рішень у 

режимі «тут та зараз» та необхідний арсенал психомоторних дій під час 

організації корекційного психолого-педагогічного простору. Загалом 

невербальна поведінка відповідає етичним стандартам психологічної професії у 

вимірах гуманістичної парадигми (загальна позитивна, свідома відкритість та 

щирість у поведінці з оточуючими). Студент високо цінує індивідуально-творчий 

елемент у своїй професії, проте не завжди актуалізує власний індивідуальний 

досвід креативного підходу до вирішення педагогічної ситуації за допомогою 

професійних знань (досить часто вдається до репродуктивних дій, що 

відтворюють певні технології). Фіксується системне володіння освітніми 

технологіями з використанням психологічних засобів корекційної допомоги. На 

реконструктивний середньому рівні уміння та навички сформовані частково. У 

своїх професійних діях-рішеннях цілком самостійний, хоча часто орієнтується на 

допомогу та очікує її, інколи може проявляти на самостійність у виборі методів і 
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прийомів комплексної психологічної допомоги. Починає оцінювати власні 

можливості в її реалізації на практиці. Розумові дії-рішення в основному 

будуються на логічно-раціональних засадах надання переваги традиційних 

засобам психологіної допомоги над інноваційними з урахуванням індивідуально-

особистісних особливостей. Творча активність ще невисока, але присутні 

елементи пошуку нових рішень у стандартних умовах. Не завжди точно визначає 

цілі і завдання діяльності, ефективні методи і засоби навчання, допускає 

методичні помилки під час планування й організації професійної діяльності. 

Уникає конфліктів або вдається до пошуку компромісу. В процесі навчально-

пізнавальної діяльності частково використовує сучасні методи навчання. 

Достатньо швидко адаптується. Репродуктивний низький рівень сформованості 

психологічних знань фіксується, коли студент у професійній діяльності, в 

основному, користується засобами традиційної авторитарно-дисциплінарної 

педагогічної системи, яка дозволяє формально реалізовувати завдання 

корекційно-психологічного процесу та водночас широко користуватися транс- та 

міждисциплінарними можливостями. Студент демонструє байдужість та 

незацікавленість тим, що відбувається в аудиторії, як під час занять, так й у 

період практичного опанування засобами корекційно-психологічної роботи в 

умовах навчально-виховного закладу. Індивідуально-творче самовираження 

психолога в галузі спеціальної освіти у професійній діяльності практично 

відсуне. У вирішенні творчих завдань надається перевага інтуїції, відсутні вміння 

аналізувати та осмислювати власний досвід. Виявляється неготовність до 

організації та співпраці у корекційно-психологічній діяльності, нездатність 

передавати медико-психологічні знання. Технологічна готовність пов'язана з 

використанням власного досвіду або копіюванням готових методичних розробок 

із невеликими змінами при застосуванні відібраних прийомів роботи. Тож, 

студент не вміє визначати цілі й завдання роботи, ефективні методи і засоби 

навчання. При розв’язанні конфліктних ситуацій простежується зорієнтоване 

збереження власної позиції «уникнення неприємностей». Поверхнево 

орієнтується у доцільності використання новітніх технологій. Повільно 

адаптується до нових соціальних умов. 

Рефлексивно-результативний критерій. При інноваційному високому рівні 

сформованості психологічних знань студента за даним критерієм аналітико-

рефлексивні вміння реципієнта посідають особливе місце в структурі його 

готовності до професійної діяльності. Студент використовує свої знання та 

навички обізнаності та креативного професійного саморозвитку, готовий до 

професійного самоаналізу та рефлексії. Постійно самовдосконалюється, 

прогнозуючи самореалізацію та саморозвиток: психологічна рефлексія є 

необхідним елементом професійної діяльності, який використовується з метою 

визначення подальшої перспективи у розвитку індивідуальної психолого-

педагогічної майстерності. Майбутньому психологу в галузі спеціальної освіти з 

високим рівнем готовності до професійного самовдосконалення за даним 

компонентом притаманні такі професійно важливі якості як любов до людей, 

справедливість, альтруїзм, комунікативність, щирість, толерантність, творчість, 
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відповідальність, він готовий до співпереживання, співпраці тощо. Передбачає 

здатність адекватно оцінювати власний рівень професійної компетентності; вміння 

аналізувати, оцінювати, корегувати власну діяльність; постійне прагнення до 

самовдосконалення, володіння вміннями самоконтролю, самоорганізації, в 

перспективі, самоздійснення. Прослідковується орієнтація на самовдосконалення, 

саморозвиток через свідому постановку та виконання професійних завдань 

більшої складності. Достатній продуктивний рівень  згідно даного компоненту 

визначає наступне: студент в повній мірі володіє зазначеними вище професійно 

значущими якостями та здібностями; прагне до професійного та особистісного 

саморозвитку, активно та на достатньому професійному рівні проводить 

ретроспективний аналіз власної корекційно-психологічної  діяльності. Він досить 

активно реалізує ідеї самоцінності людської особистості. Але не вбачається 

перспектив попереднього рівня. Середній реконструктивний рівень 

сформованості психологічних знань за даним критерієм передбачає наявність у 

студента потреби в самовдосконаленні та у частковому професійному самоаналізі 

на емоційно-чуттєвому рівні. Студент загалом визнає унікальність та 

неповторність людської особистості у просторі корекційного навчально-виховного 

процесу, проте не погоджується з абсолютною перевагою демократичного стилю, 

вважаючи за необхідне звернення сучасного психолога до дисциплінарно-

організуючих, «жорстких» методів впливу на особистість. Не завжди адекватно 

оцінює власний рівень професійної компетентності; вміє здійснювати загальний 

аналіз і оцінку власної діяльності, але здатність і вміння корекції власної 

поведінки, прагнення до самовдосконалення розвинені недостатньо і мають 

ситуативний характер. Частково схильний до емпатії, гнучкості. На 

репродуктивному низькому рівні сформованості потреби у самоаналізі та 

саморозвитку немає. Студент-психолог не вміє або не виявляє бажання критично 

аналізувати власну діяльність, не бачить потреби в самовдосконаленні, не володіє 

вміннями самоконтролю і корекції. Самооцінка студентом власного рівня 

професійної компетентності неадекватна (завищена або занижена). Вольові 

регулятори поведінки розвинені слабо. Студент не вважає за необхідне 

реалізовувати на практиці ідеї особистісно орієнтованої педагогічної парадигми. 

Цей рівень фіксується також у тих випадках, коли психологи в галузі спеціальної 

освіти лише частково усвідомлюють необхідність саморозвитку та 

самовдосконалення проте не виявляють ініціативи щодо їх здійснення. 
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Додаток В 

 

Виробничі функції професійної діяльності психолога 

У відповідності до посад, на яких може працювати випускник вищого 

навчального закладу, він має бути придатний до виконання виробничих 

функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції 

задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо її вирішення. 

Вищі навчальні заклади повинні забезпечити опанування випускниками 

системою умінь вирішувати типові задачі діяльності при здійсненні певних 

виробничих функцій. Прийнято виділяти наступні виробничі функції 

професійної діяльності психолога. 

1. Науково-дослідницька виробнича функція, яка передбачає 

наступні завдання: 

1) Реферування та творчий аналіз наукової літератури з психологічної 

проблематики. Уміння, що безпосередньо стосуються її вирішення: 

– визначати інформаційні потреби, аналізуючи наукові факти; 

– обирати джерела інформації, та обробляти, ранжувати та 

систематизувати її; 

– використовуючи інформаційно-довідкові системи проводити 

інформаційно-пошукові роботи.  

2) Розробка та виконання заходів із психологічного супроводу 

проведення наукових досліджень передбачають наступні уміння: 

– формувати мету, конкретні завдання та програми дослідження; 

– створювати емпіричну базу та банки даних; 

– формулювати та перевіряти гіпотези, аналізувати сутність 

психічних процесів (в залежності від впливаючих факторів); 

– впроваджувати наявні програми та психологічні дослідження у 

різних сферах психологічних знань. 

3) Підготовка аналітичних та статистичних матеріалів для доповідей, 

звітів, статей, тощо полягає в застосуванні наступних уміннь: 

– провадити аналіз, узагальнення та систематизацію інформації, 

забезпечувати належність пропозицій, висновків; 

– обирати форму та стиль викладу документів, за допомогою 

програмно-технічного забезпечення. 

2. Освітньо-виховна виробнича функція передбачає наступні задачі: 

1) Окреслення психологічних характеристик навчально-виховного 

процесу у закладах середньої школи та ВНЗ. Вирішення її відбувається 

засобом наступних умінь: 

– провадити психологічне обґрунтування різноманітних форм 

організації навчально-виховного процесу; 

– виділяти найбільш ефективні засоби психологічного впливу на 

аудиторію (принагідним є ефективне застосування засобів вербальної та 

невербальної комунікації); 
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– прогнозувати поведінкові прояви та особливості як індивідуальні, 

так і групові. 

2) Проведення профорієнтаційної роботи серед різних верств населення 

полягає в застосуванні наступних уміннь: 

– аналізувати соціально-економічні та психологічні проблеми 

(стосовно зайнятості); 

– ранжувати та селектити адекватні ситуації й обставинам методи 

проведення профорієнтаційної роботи, враховуючи соціальний запит; 

– окреслювати шляхи соціалізації підлітків (зміст, практичні 

методи, організаційні форми); 

– визначати причини безпритульності тощо. 

3) Організація та проведення пропагандистської та просвітницької 

робіт серед населення з актуальних психологічних проблем. Наступні вміння 

стосуються її вирішення: 

– надавати та координувати надання психологічної інформації; 

– впроваджувати та пропагувати здоровий спосіб життя, 

підвищувати психологічну культуру серед населення. 

4) Організація та проведення виховної роботи у школі та спеціальних 

закладах та установах полягає в застосуванні наступних уміннь: 

– провадити дослідження закономірностей процесу виховання, 

розвитку, формування особистості (професійної підготовки включно), 

способів діяльності, визначати та впроваджувати психологічні методи 

вирішення завдань виховної роботи; 

– впроваджувати засоби психолого-педагогічної комунікації з 

метою запобігання міжособистісних (міжгрупових) конфліктів; 

– визначати, систематизувати та аналізувати типи сімей 

сьогодення, специфіку певних сімейних стосунків; 

– ранжувати та впроваджувати впливи на особистість в залежності 

від індивідуальних особливостей; 

– забезпечувати організацію психологічної допомоги 

дезадаптованим особистостям у спеціалізованих закладах. 

5) Викладання психологічних дисциплін у загальноосвітній школі та 

вищих навчальних закладах полягає в застосуванні наступних уміннь: 

– впроваджувати методико-психологічне забезпечення навчально- 

виховного процесу (що передбачає володіння психолого-педагогічною 

майстерністю та методикою викладання психології); 

– забезпечувати належні можливості розвитку та формування 

особистості з урахуванням особливостей спілкування, різноманітних умов. 

3. Діагностично-консультативна виробнича функція та характерні для 

зазначеної функції задачі:  

1) Проведення психодіагностичного обстеження (збирання та обробка 

емпіричного матеріалу) клієнтів передбачає наступні уміння: 

– проводити спостереження за психічним станом особистості, 

оцінювати рівень розвитку психічних процесів особистості; 
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– провадити програми діагностики психологічних особливостей 

особистості, її поведінки у групі, (враховуючи положення професійної 

корпоративної етики). 

2) Проведення психологічної експертизи у прикладних сферах 

діяльності (наприклад,клінічній, юридичній тощо). Фахівцями визначено 

наступні уміння задля забезпечення виконання даного завдання: 

– забезпечувати участь у проведенні психологічного 

консультування та збору первинних даних (з метою уможливлення 

проведення психологічних експертиз); 

– забезпечувати порівняння даних психологічної експертизи з 

нормативними вимогами та рекомендаціями; 

– впроваджувати аналіз психологічних механізмів скоєння 

правопорушень. 

3) Розробка рекомендацій та проведення консультацій, щодо 

професійного, трудового та соціального самовизначення клієнта полягає в 

застосуванні наступних уміннь: 

– визначати психологічні особливості клієнта (закономірності 

діяльності, типи, характер, психічні стани, чинники), якість функціонування 

психіки; 

– сприяти проведенню психоконсультаційної роботи, провадити 

пропозиції щодо надання психологічних рекомендацій та консультацій. 

4) Психологічна допомога дорослим, батькам та дитині з вадами 

психологічного розвитку. Корекція девіантної поведінки дітей та дорослих. 

Уміння задля забезпечення виконання даного завдання: 

– діагностувати особливості девіантної поведінки та встановити й 

провадити адекватні методи психологічної корекції; 

– визначати психологічні чинники та впроваджувати профілактичні 

заходи щодо вживання наркотиків та алкоголю; 

– забезпечити участь у проведенні індивідуального та групового 

психологічного тренінгу людей, які потребують медико-психологічної 

допомоги; 

– встановлювати ступінь впливу мікро- і макросередовища на 

особистість з метою запобігання та корекції девіантної поведінки; 

– координувати взаємодію з батьками, громадськістю щодо 

запровадження психологічного впливу (залежно від вікових та 

індивідуальних особливостей). 

4. Управлінська функція психолога та притаманні їй задачі: 

1) Виявлення психологічних властивостей і якостей людини при 

проведенні профдобору, відбору, навчання та адаптації персоналу передбачає 

наступні вміння: 

– діагностувати індивідуальні психологічні показники особистості, 

її та емоційно-вольової, пізнавальної, креативно-інтелектуальної та інших 

сфер, її схильності та здібності, резерви її розвитку; 
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– діагностувати психофізіологічні. психологічні та адаптаційні 

механізми стосовно професійної діяльності; 

– провадити методи професійно-орієнтаційної роботи, 

профвідбору, добору, адаптації тощо. 

2) Експертна оцінка стану людини та впровадження рекомендацій з 

оптимізації трудової діяльності полягає в застосуванні наступних вмінь: 

– провадити психологічні методи діагностики професійних груп та 

колективів, керівників та підлеглих (включаючи аналіз діяльності); 

– добирати комунікативні методики (задля ділових бесід, 

переговорів); 

– уможливлювати та провадити діагностику факторів, 

закономірностей психічної діяльності, індивідуально-психологічних 

особливостей, психічних станів, чинників з огляду впливу на якість 

функціонування психіки особи в процесі професійної діяльності; 

– діагностувати психічний стан працівників тощо. 

3) Обґрунтування функціональної структури управління з урахуванням 

психологічних чинників передбачає наступні вміння:  

– забезпечувати координацію індивідуальних дій окремих членів 

організації з подальшою трансформацією та переходом у єдиний системний 

організаційний процес;  

– забезпечувати атмосферу психологічного комфорту в колективі;  

– уможливлювати діяльність мережі відносин, що забезпечують 

цілісність системи управління та стабільність її компонентів; 

Також ще виділяються фахівцями соціально-технологічна виробнича 

функція та реабілітаційно-профілактична виробнича функція. 

Виходячи з аналізу типових задач діяльності фахівця з психології, 

науковці визначають узагальнену систему умінь, необхідних психологу для 

їх вирішення. Зокрема, С. Максименко і Т. Ільїна виокремлюють такі групи 

необхідних психологу професійних вмінь: 

1) дослідницькі (гностичні): 

- визначати психологічну проблему в умовах конкретної ситуації, 

розробляти шляхи подолання проблеми через постановку низки завдань; 

- поєднувати теоретичний аналіз проблем з їх оптимальним 

вирішенням; 

- знаходити найбільш ефективні засоби вирішення психологічної 

задачі; 

- з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки і заходи з оптимізації 

власної професійної діяльності; 

2) діагностичні: 

- провадити анкетування, тестування, заходи психокорекції тощо; 

- застосовувати психологічний інструментарій, адекватний ситуації; 

- інтерпретувати результати психодіагностики; 

3) інтерактивно-комунікативні: 

- оперувати інноваційним стилем професійної діяльності; 
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- впливати на роботу персоналу з метою досягнення бажаного 

результату; 

- реагувати на всі прояви життєдіяльності колективу, виділяти і 

розвивати позитивні аспекти; 

- встановлювати емпатійні зв’язки; 

4) дидактичні: 

- продуктивно навчати та забезпечувати розвиток і корекцію діяльності 

окремої особистості та колективу вцілому; 

- провадити відбір і реалізацію продуктивних технологій; 

- координувати соціально-психологічну роботу; 

5) проектувальні: 

- сприяти позитивній «Я-концепції», самоаналізу, адаптації, рефлексії; 

- провадити профілактику алкоголізму, наркоманії тощо; 

- здійснювати психологічну експертизу і корекцію асоціальної 

поведінки, психологічну реабілітацію; 

- провадити консультування керівників і працівників установ з питань 

використання психології з метою ефективної організації діяльності [199; 200; 

298]. 

Виходячи з аналізу типових задач діяльності фахівця з психології, 

науковці визначають узагальнену систему умінь, необхідних психологу для 

їх вирішення. Зокрема, С. Максименко і Т. Ільїна виокремлюють такі групи 

необхідних психологу професійних вмінь: 

1) дослідницькі (гностичні): визначати психологічну проблему в 

умовах конкретної ситуації, розробляти шляхи подолання проблеми через 

постановку низки завдань; поєднувати теоретичний аналіз проблем з їх 

оптимальним вирішенням; знаходити найбільш ефективні засоби вирішення 

психологічної задачі; з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки і заходи з 

оптимізації власної професійної діяльності; 

2) діагностичні: 

провадити анкетування, тестування, заходи психокорекції тощо; 

- застосовувати психологічний інструментарій, адекватний ситуації; 

- інтерпретувати результати психодіагностики; 

3) інтерактивно-комунікативні: 

- оперувати інноваційним стилем професійної діяльності; 

- впливати на роботу персоналу з метою досягнення бажаного 

результату; 

- реагувати на всі прояви життєдіяльності колективу, виділяти і 

розвивати позитивні аспекти; 

- встановлювати емпатійні зв’язки; 

4) дидактичні: 

- продуктивно навчати та забезпечувати розвиток і корекцію діяльності 

окремої особистості та колективу вцілому; 

- провадити відбір і реалізацію продуктивних технологій; 

- координувати соціально-психологічну роботу; 
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5) проектувальні: 

- сприяти позитивній «Я-концепції», самоаналізу, адаптації, рефлексії; 

- провадити профілактику алкоголізму, наркоманії тощо; 

- здійснювати психологічну експертизу і корекцію асоціальної 

поведінки, психологічну реабілітацію; 

- провадити консультування керівників і працівників установ з питань 

використання психології з метою ефективної організації діяльності [199; 200; 

298]. 

Як приклад інтеграції здатностей, умінь та особистісних якостей 

психолога можна розглянути компетентності у процесі професійної 

діяльності (за Р. Нємовим): 

1. Здатність до емпатії, співпереживання, співчуття. Під цією здатністю 

розуміють вміння глибоко проникати у внутрішній світ людини (клієнта), 

розуміти, що відбувається, з позиції клієнта, сприймати світ його очима, 

визнавати його точку зору правомірною та допустимою. Головними в емпатії 

є готовність, бажання і здатність людини психологічно відчувати і розуміти 

іншу людину. Саме ця якість психолога уможливлює глибше розуміння 

клієнта. 

2. Відкритість, що, як властивість особистості, має кілька проявів: 

а) готовність психолога бути відкритим як особистість для клієнта;  

б) прагнення психолога в особистому спілкуванні з клієнтом 

залишатися самим собою, виявляючи при цьому свої переваги і недоліки 

(демонстрація психологом своїх недоліків клієнту відбувається для того, щоб 

показати, що сам консультант є звичайною людиною, якій притаманні 

недоліки так само, як і всім людям); 

в) відкритість виявляється в тому, що психолог демонструє клієнту 

готовність обговорювати з ним будь-які питання. 

Cлід наголосити, що емпатія супроводжує відкритість, одна без іншої 

існувати не можуть, а в поєднанні дозволяють створити атмосферу, що є 

відповідною певній ситуації. 

3. Неупереджене ставлення до моральних та етичних норм клієнта, 

якими він керується при демонстрації поведінки. 

4. Прояв співчуття та турботи засобом міміки та жестів (тобто 

зовнішньої поведінки, яка демонструє щиру зацікавленість).  

5. Доброзичливість, що передбачає емоційно позитивне ставлення до 

клієнта, зацікавленість і участь у розв’язанні його проблем.  

6. Виключення нав’язливого стилю при наданні порад. 

7. Переконаність у позитивному результаті, що досягається засобом 

здібностей і можливостей клієнта самостійно подолати проблеми. 

8. Готовність і прагнення консультанта не стільки позбавляти клієнта 

його переживань, скільки спрямовувати його переживання у конструктив. 

9. Вміння обирати та підтримувати оптимальну психологічну 

дистанцію у спілкуванні з клієнтом. 
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10. Вміння формувати переконливу впевненість і рішучість щодо 

самозмін, саморозвитку, самоздійснення [158; 160; 426; 427; 627; 637; 647]. 

Фахівець-психолог повинен бути підготовленим до вирішення 

конкретних задач відповідно займаної посади, тобто повинен легко 

адаптуватися до мінливих умов діяльності підприємств різних форм 

власності,  володіти необхідним обсягом знань у культурній, правовій, 

соціально-психологічній, економічній та інших галузях, вміти засвоювати 

нові знання, оволодівати прогресивними технологіями та інноваціями. Кожен 

випускник повинен отримати відповідну сукупність знань для виконання 

обов’язків на  належному професійному рівні відповідно кваліфікаційної 

характеристики займаної посади.  
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Додаток Д 

Вихідні положеннями для проектування системи компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

Для розробки сукупності критеріїв, показників та визначення рівнів, 

нами була проаналізована сутність зазначених понять у науковому контексті. 

Компонент (від лат. componens, родовий відмінок componentis – 

складаючий) – складова частина, елемент чого-небудь. В контексті нашого 

дослідження, складова професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. Дефініція «критерій» є грецького походження (kriterion – 

засіб судження), номінує ознаку (ознаки), на підставі якої здійснюється оцінка, 

визначення або класифікація певних об’єктів. Критерій виступає засобом, 

інструментом оцінки, а не самою оцінкою. При цьому під ознакою розуміють 

зовнішній вияв властивості, за яким останню можна впізнати, визначити або 

описати і який є її прикметою. Це мірило, на основі якого виконується оцінка 

досліджуваного явища. Усі без винятку науковці стверджують,що критерії 

мають відповідати певним вимогам, дотримання яких надає змогу 

досліджувати психологічні явища ,узгоджені із складовими явища, 

комплексні, надійні, адекватні, кількісні. Показник, в свою чергу, – 

свідчення, доказ, ознака чогось; переважно у множині – наочне вираження (в 

цифрах, графічно) досягнень, результатів чиєїсь праці. 

Враховуючи вищенаведені міркування науковців, при розробці власних 

критеріїв та показників сформованості професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти, вважаємо, що основними вимогами до них мають 

бути об’єктивність, надійність, простота та зручність виміру, узгодження із 

складовими компонентами, адекватність, взаємообумовленість критерію з 

його показниками. 

Отже, вихідними положеннями, які є основою для проектування 

системи компонентів досліджуваної професійної підготовки визначаємо 

наступні: 
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1.Об’єктивність. Під об’єктивністю критерію ми розуміємо існування 

досліджуваної ознаки поза людською свідомістю, незалежно від неї, 

незалежно від волі та бажань людини. Зазначимо, що об’єктивне оцінювання 

психологічних і педагогічних складових набуває неабиякої значущості у 

створенні випереджальних проектів корекційно-педагогічних явищ і процесів на 

основі їхньої внутрішньої єдності (діагностичний, реабілітаційний, корекційний 

та ін.). Такий підхід дає можливість уникнути суперечностей між елементами 

системи психологічних і педагогічних знань, передбачити особливості їхньої 

взаємодії як виявлення різних якісних характеристик цілого, розробляти нові 

технології перетворення процесів і продуктів даної системи. Підкреслимо 

доцільність поєднання якісних і кількісних критеріїв, що дозволятиме 

найбільш об’єктивно оцінювати результати експериментальної роботи. 

2.Надійність. Критерій має відповідати своєму призначенню, в 

сукупності обрані критерії мають характеризувати професійну підготовку 

психологів в галузі спеціальної освіти. Критерії також мають забезпечувати 

досягнення мети, а саме, надавати можливість досліджувати та оцінювати 

зазначену підготовку у психологів (спеціальних,медичних). 

3. Узгодження зі складовими досліджуваного явища. Зазначена вимога 

необхідна для забезпечення відповідності обраних критеріїв компонентам 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. 

4. Адекватність, як вимога до критеріїв має забезпечувати правильність 

та точність в уявленнях,поняттях, судженнях при дослідженні явища, 

відповідність його природі й змінам.  

5. Взаємообумовленість критерію з його показниками. Дана вимога 

передбачає наявність у критерію характеристик, показників, параметрів, які 

забезпечують опис окремих його сторін. Під характеристикою (показником), 

як правило розуміють змістовний (якісний) опис окремих сторін 

досліджуваного явища, а під параметрами –характеристики, які набувають 

числового вираження (кількісний опис), логічний змістовий. Наголосимо на 

необхідності відповідності критеріїв та їхніх показників щодо структурних 
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компонентів розробленої моделі професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. 

6. Взаємодоповнюваність критеріїв, використаних для оцінки 

вираження різноманітних підсистем структури професійної підготовки 

психологів в галузі спеціальної освіти. 

7. Систематизованість. Критерії та показники мають бути 

впорядкованими в ієрархічну систему, щоб відображати послідовність 

вирішення завдань підготовки та її перспектив і відображати специфіку 

фахової підготовки. 

8. Наочність і доступність. Критерії та показники мають бути наочними і 

доступними для розуміння всіма зацікавленими особами – викладачами, що 

беруть участь в експерименті, самими студентами або педагогами, що 

опановують засади професійної діяльності.  
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Додаток Ж 

 
Тренінгові технології в професійній підготовці психологів 

Теорія і методика групової психокорекції 

 
Як свідчить практика, серед активних методів професійної підготовки, популярних 

у навчальному процесі, є технології психокорекції, зокрема тренінгові методи. Так, 

історико-теоретичний аналіз групових форм і методів роботи показав, що тренінги 

походять від суспільної природи людського буття, історичних закономірностей тяжіння 

людей до групової інтеграції, а також філософських уявлень про постійну мінливість світу 

і людини, прагнення еволюційного розвитку, удосконалення і прогресу. 

Широке поширення у всьому світі протягом кількох останніх десятиліть одержали 

групові психокорекційні методи, що стали застосовуватися для психологічного впливу на 

поведінку людей з метою їх кращої адаптації до життєвих ситуацій та умов, розвитку 

особистісних та професійних складових, зняття повсякденних зовнішніх і внутрішніх 

напружень, попередження і вирішення конфліктів, з якими стикається особистість. 

Групова психокорекція не є самостійним напрямом в загальній системі професійної 

підготовки психологів, вона являє собою специфічний метод, при використанні якого 

основним інструментом психокорекційного впливу виступає спеціально організована 

тренінгова группа, що діє за принципами групової роботи і використовує різноманітні її 

методики. Груповий метод знайшов широке застосування в рамках різних теоретичних 

концепцій, що і визначають його специфіку: конкретні цілі і завдання, інтенсивність 

процесу, тактику і стратегію, специфіку відбору учасників у групи для психокорекції, 

вибір методик для роботи тощо. Саме вирішення завдань сьогодення потребує розробки і 

впровадження сучасних технологій підготовки психологів до професійної діяльності 

заснованих на ефективному засвоєнні і розвитку знань, умінь, моделей поведінки, 

розширенні творчих можливостей. Дослідниками доведено, що однією з ефективних 

технологій, які уможливлюють вирішеня зазначених завдань, є тренінг. На сьогоднішній 

день не існує загальноприйнятого визначення терміну «тренінг». Відсутність чіткого 

опису поняття призводить до широкого його тлумачення і позначення цим терміном 

усіляких прийомів, форм, способів і засобів, які використовуються у психологічній 

практиці. Тренінг (похідне від англійського “training”) у вузькому, буквальному, значенні 

цього слова має ряд значень: навчання, виховання, підготовка, тренування, 

дресирування. Тренінг, на думку дослідників, у широкому розумінні являє собою 

особливий вид навчальних занять (В. Барко), психолого-педагогічну технологію 

(Л. Мороз, В. Лефтєров), спрямовану на пізнання себе та оточуючого світу через 

спілкування в атмосфері довіри та конфіденційності; найбільш ефективна форма роботи 

для засвоєння інформації та розвитку, у нашому випадку, – для формування компонентів 

професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної освіти. 

Групова психокорекція бере свої витоки з групової психотерапії, яка виникла у 

1904 −1905 роках майже одночасно у Росії та США (І. Вяземський, Дж. Прет). Головна 

різниця між поняттями «психотерапія» і «психокорекція» полягає у тому, що психотерапія 

– це система медико-психологічних засобів, які застосовуються лікарем-психотерапевтом 

для лікування певних захворювань, а психокорекція – це сукупність психологічних 

методів та прийомів, які використовуються психологом для виправлення недоліків у 

психології (внесення поправок у певне психологічне явище) та у поведінці людини. 

Групова психокорекція, подібно до групової психотерапії, також базується на 

закономірностях міжсуб’єктної взаємодії, а її метою є досягнення фізичного та психічного 

благополуччя людини. Крім того, групова психотерапія та групова психокорекція мають 

спільну теоретичну базу, яку складають різноманітні течії групової динаміки (К. Роджерс, 

Дж. Морено та інші). 
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В нашій країні групова психотерапія ще не так давно розвивалась переважно в 

межах її клінічного застосування з метою лікування неврозів, алкоголізму та ряду 

соматичних захворювань. У групі спеціально підібраних пацієнтів лікар-психотерапевт 

пояснював їм сутність патологічного процесу, обґрунтовував прогнози на одужання, 

проводив навчання релаксації, аутотренінгу й т.п. Групова психотерапія включала також 

формування у хворих вмінь інтерпретувати характерні симптоми та особливості власної 

поведінки.  

Поняття психокорекції у нашій країні почало використовуватись нещодавно, з 

розвитком практичної психології. Психокорекція є процесом, який має відродити у 

клієнта гнучкість, мобільність його психічної організації. Тобто, психокорекція 

спрямована на відродження й розвиток гнучкості та лабільності особистісних якостей 

суб’єкта, виявлення дисфункцій та подолання ригідних якостей його психіки. 

Групова психокорекція потребує розуміння особливостей деструкцій психіки. 

Якщо розглядати це питання у практичній площині, то аналізу повинна піддаватись 

соціальна поведінка суб’єкта й ті ситуації, що породжують у нього внутрішній 

дискомфорт, напруженість і труднощі у стосунках з іншими людьми. Відповідно до цього, 

саме у групі створюються сприятливі умови для вивчення й розуміння особливостей 

внутрішньої детермінації поведінки суб’єкта, яка імперативно позначається на поведінці у 

переважній більшості ситуацій соціальної взаємодії. Вивченню внутрішньої детермінації 

поведінки кожного члена групи сприяє атмосфера довіри й доброзичливості, яка має місце 

у групі. Завдяки цьому створюються можливості для дослідження неконтрольованих 

суб’єктивних установок, які безпосередньо чи опосередковано впливають на характер і 

зміст спілкування. Прискіпливої уваги практичного психолога потребують факти 

розбіжностей між свідомо декларованими прагненнями суб’єкта та його реальною 

поведінкою. 

Саме в особливостях внутрішньої детермінації соціальної активності часто 

криються реальні труднощі у взаємодії суб’єкта з іншими людьми. Крім того, власний 

внутрішній світ активно захищається суб’єктом, що в свою чергу вимагає від практичного 

психолога високого фахового рівня, який би дозволив йому зрозуміти труднощі 

психокорекційного процесу, що пов’язані насамперед із подоланням психологічних 

захистів суб’єкта. Без аналізу й розуміння динамічних та функціональних складових 

внутрішньої детермінації поведінки суб’єкта, взаємодії у ній свідомого й підсвідомого не 

можна сподіватись на успішність психокорекції. 

Психокорекція має такі основні цілі: 

❖ емоційну релаксацію людини; 

❖ формування у неї афіліативної потреби; 

❖ створення умов для її самоактуалізації й саморозкриття як особистості; 

❖ напрацювання й закріплення у суб’єкта ефективних форм адаптивної 

поведінки; 

❖ активізацію особистості, формування у неї активної життєвої позиції. 

Групова психокорекція передбачає одночасну роботу психолога з групою клієнтів. 

Психокорекційними групами називають невеликі тимчасові об'єднання людей, які 

зазвичай мають керівника, загальну мету міжособистісного дослідження, особистого 

научіння і зростання. Потенційна перевага групової терапії перед індивідуальною полягає 

у можливості отримання зворотного зв'язку і психологічної підтримки від людей, які 

мають подібні проблеми або переживання. В процесі групової взаємодії відбувається 

прийняття цінностей і потреб інших людей.  

В групі людина почуває себе психологічно захищеною, відчуває, що їй довіряють, в 

усьому допомагають. Переважно позитивні реакції членів групи один на одного 

полегшують вирішення міжособистісних конфліктів поза групою. В доброзичливій 

атмосфері і контрольованій обстановці людина може навчатися новим вмінням, 

експериментувати з різноманітними стилями взаємозв'язків серед рівних партнерів. 
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Спостерігаючи групову взаємодію, яка відбувається повсякчас, учасники можуть 

ідентифікувати себе з іншими і використати емоційний зв'язок, що встановився між ними, 

при оцінці власних почуттів і поведінки. Значущий зворотний зв'язок виявляє вплив на 

оцінку особистістю своїх психологічних особливостей та поведінки, на формування 

уявлень про себе. Група може полегшити процес інтроспекції і рефлексії, що дозволяє в 

кінцевому результаті скоригувати самооцінку. Усвідомлення себе починається, як тільки 

людина дізнається свої сильні і слабкі сторони, які краще виявляються при взаємодії в 

групі. 

Виділяють наступні психокорекційні групи: Тренінг-групи або Т-групи (групи 

соціально-психологічного тренінгу), групи зустрічей, гештальтгрупи, групи психодрами, 

групи тілесної психотерапії, групи тренінгу умінь, групи танцювальної терапії та ін. 

Т-групи (групи тренінгу), засновані К. Левіним, орієнтовані на застосування 

науково-психологічних знань і об'єктивних методів. Він виходив з переконання, що 

більшість ефективних змін в установках особистості відбувається під впливом інших. 

Щоб виробити нові форми поведінки, люди повинні навчатися бачити себе такими, якими 

їх бачать інші. Ці групи орієнтовані перш за все на: 

❖  виявлення життєвих цінностей і розвиток особистості; 

❖  навчання учасників міжособистісній взаємодії й вивчення процесів, що 

відбуваються в малих групах, внеску кожного учасника у груповий процес; 

❖  розвиток умінь для більш ефективної організаційної (управлінської) діяльності. 

Т-групи використовуються переважно для корекції поведінки у різноманітних 

ситуаціях міжсуб’єктної взаємодії, з якими члени Т-групи мають справу у повсякденному 

житті. Однак Т-групи часто використовуються також з метою зміни індивідуальної 

психології учасника тренінгу. Висхідна позиція полягає у тому, що люди потенційно 

мають здатність розширити свою самосвідомість, а це веде їх до більшої свободи й 

відповідальності через подолання тривожності й страхів. У цій моделі наголос робиться на 

тому, що тривога є функцією усвідомлюваного вибору, пошуку значень і цінностей. Увага 

фокусується на актуальності зв’язку людини з людиною, на суб’єктивності внутрішнього 

світу людини. 

Особлива увага у Т-групі приділяється безпосереднім переживанням учасників, їх 

усвідомленню того, що з ними відбувається. Конкретні цілі як окремих занять так і 

тренінгу в цілому можуть визначатись самими учасниками тренінгу, оскільки у Т-групі 

заохочується зацікавлене ставлення членів групи до дійсності, а також здатність бути 

автентичним у взаємодії з іншими людьми. Головна стратегія інтерсуб’єктної взаємодії у 

Т-групі – кооперація, і цьому учасники таких груп спеціально навчаються. Т-групи 

зазвичай використовуються як своєрідні «мікролабораторії» для виявлення у кожного з 

учасників потенційних можливостей розвитку й відпрацювання вмінь соціальної 

взаємодії. 

Робота Т-груп спрямована на те, щоб в атмосфері взаємної довіри й повної 

психологічної відкритості кожний з учасників зміг краще пізнати самого себе, сформувати 

уміння пізнання інших людей, встановлення з ними доброзичливих стосунків. Роль 

керівника такої групи проявляється у стимулюванні її членів до рефлексії та розуміння 

суб’єктивного, неповторного світу іншої людини й до встановлення автентичних 

контактів. 

Групи зустрічей орієнтовані на особистісне зростання учасників, на їхнє 

самовиявлення і саморозкриття. Назва груп зустрічей бере свій початок від слова 

«зустріч», яка у даному конкретному випадку визначається як спосіб встановлення 

стосунків між людьми, які засновані на чесності й відвертості, адекватному самопізнанні й 

відповідальності. Один з лідерів руху груп зустрічей У. Шутц так визначає ключове 

поняття: «Зустріч є засобом встановлення стосунків між людьми, які засновані на 

відкритості й чесності, усвідомленні самого себе і свого фізичного «Я», відповідальності, 

увазі до почуттів, орієнтації на принцип «тут і тепер». 
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У групах зустрічей основна увага зосереджена на з’ясуванні індивідуальності й 

розвитку кожної людини як особистості. Мета таких груп – усвідомлення й, по 

можливості, повна реалізація того потенціалу особистісного й інтелектуального розвитку, 

який закладений у кожній людині. Ця модель групи ґрунтується на тому, що люди мають 

вроджене прагнення до повної реалізації власного потенціалу. В групі створюються 

максимально сприятливі умови для самодослідження в собі таких психологічних аспектів, 

яких раніше не сягала свідомість. Процедура спільної роботи у групах зустрічей 

розрахована на встановлення атмосфери довіри між учасниками, відвертості й 

безумовного прийняття та схвалення кожного таким, яким він є у реальному житті. 

Відкритість у міжособистісному спілкуванні у групах зустрічей досягається за рахунок 

психологічного саморозкриття кожного з учасників перед іншими членами групи на 

основі встановлення близьких, заснованих на довірі, стосунків між ними. Однак, 

саморозкриття, як правило, усе ж є неповним, воно здійснюється у межах тих взаємин, що 

склались між членами групи. Відповідно до цього, саморозкриття особистості 

відбувається поступово, в умовах збереження безумовно позитивного ставлення інших 

членів групи та їхньої персональної психологічної захищеності. 

Роль керівника такої групи полягає у виробленні психологічної захищеності й 

підтримки членів групи, у створенні умов для ефективного спонтанного спілкування. 

Групи зустрічей реалізують на практиці основні положення гуманістичної психології. 

Видатним теоретиком і практиком руху груп зустрічей є К. Роджерс. Він розробив 

клієнтцентровану психотерапію, або недирективну терапію. Терапія або консультування, 

що центровані на клієнті, мають справу, головним чином, з ситуативними конфліктами, 

що спостерігаються в групі у даний момент. Терапевт розглядається не стільки як 

фахівець, що лікує клієнта, скільки в якості рівного партнера. Методики і вправи, що 

використовуються ним, приводять учасників зустрічей до емоційного пізнання власного 

життя, до усвідомлення себе, сприяють їхньому психологічному розвитку. 

Розкриття почуттів, виявлення істинного ставлення членів групи один до одного, у 

групах зустрічей має місце тільки після того, як група набуває певного досвіду спільної 

взаємодії й пройшла основні етапи розвитку групового процесу, тобто тоді, коли у ній 

встановлюються певні взаємини й складається атмосфера позитивної інтерсуб’єктної 

взаємодії. Основою таких стосунків завжди є емпатія. 

Як правило, усе це відбувається у певній послідовності. Спочатку роботі у групі 

передує етап зняття внутрішнього опору кожного із членів групи саморозкриттю, далі на 

другому етапі учасники переходять до спонтанного виявлення почуттів, згодом – до 

змалювання подій особистого життя й тих переживань, що мали місце в минулому. 

Завершує роботу у групі етап відвертого висловлення негативних особистісних емоцій та 

почуттів. 

Одним із способів підвищення рівня самосвідомості у групах зустрічей є 

конфронтація – виявлення суперечностей між тим, як члени групи сприймають самих 

себе й тим, як їх сприймають інші. Практика свідчить, що необхідно навчати вмінню йти 

на зіткнення, але зі збереженням взаємоповаги. Конфронтація – один із найважливіших 

специфічних факторів процесу спілкування й розвитку як окремих учасників, так і групи в 

цілому. Таким чином, конфронтація не є передумовою конфлікту, а являє собою 

виявлення суперечностей у сфері загальної самооцінки людини, щоб допомогти їй краще 

зрозуміти й усвідомити своє «Я» та його вплив на динаміку конфліктної ситуації. Отже, 

конфронтація стимулює суб’єкта до дослідження власної поведінки. Для того, щоб бути 

ефективною, конфронтація повинна доторкатись найбільш вразливих та значущих сторін 

людського «Я». 

Однак, в групі часто з осторогою йдуть на конфронтацію, боячись скривдити 

когось, наштовхнутися на негативний зворотний зв’язок (це стосується як членів групи, 

так і деяких, особливо початкуючих, керівників груп). Трапляється, що окремі учасники 

намагаються гостро критикувати інших. Таку поведінку зобов’язаний блокувати 
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практичний психолог, тому що він завжди повинен враховувати, що мотивом 

конфронтації в групі може стати прагнення домінувати, бажання помститись комусь 

тощо. 

Відповідно до цього, в учасників груп зустрічей формується відповідальність, 

повага до іншого «Я». Передбачається, що члени групи повинні відповідати за свої дії у 

групі та поведінку у повсякденному житті. Група не бере на себе функцію захисту своїх 

членів, а лише заохочує їх до реалізації власних можливостей, до прийняття самостійних 

рішень й повної відповідальності за самих себе. Проте, перш ніж почати діяти 

відповідним чином, люди повинні навчитись усвідомлювати й правильно оцінювати свої 

почуття. Лідери груп зустрічей стають для інших членів групи референтними 

особистостями, своєрідними еталонами, з якими вони себе порівнюють й які наслідують. 

Саме ці лідери повинні створювати у групі атмосферу міжособистісної довіри й 

психологічної близькості, демонструючи власною поведінкою здатність до саморозкриття 

й довіри. 

Підсумовуючи зазначимо, що динаміка груп зустрічей, як правило, має наступний 

вигляд: 

❖ встановлення міжособистісних контактів. Іноді, з метою полегшення цього 

процесу, використовуються вигадані імена. З цією ж метою використовують 

психогімнастичні прийоми (торкаються руками один одного, візуально вивчають обличчя 

іншої людини «обличчям до обличчя», уважно розглядають долоні партнера, тримаючи їх 

у своїх руках і т.п.); 

❖ встановлення стосунків, заснованих на взаємній довірі партнерів (наприклад, 

один партнер із заплющеними очима падає назад, а інший, який стоїть позад нього, 

повинен вчасно підхопити його); 

❖ подолання конфліктів (наприклад, прийняття на себе ролі іншої людини); 

❖ подолання опору до саморозкриття; 

❖ висловлення співчуття й партнерської підтримки. 

Гештальттерапія була створена Ф. Перлзом. Головна відмінність роботи 

гештальтгруп від практики роботи Т-груп та груп зустрічей полягає у тому, що керівник 

групи одномоментно працює не з усіма членами групи, а один на один з кимось із її 

членів, який добровільно зголосився на певний час стати протагоністом. На відміну від Т-

груп і груп зустрічей, що залучають до роботи усіх членів групи й заохочують до спільної 

взаємодії, гештальттерапія являє собою договірне спілкування групового лідера і 

окремого учасника. Один з учасників групи добровільно погоджується стати пацієнтом й 

працювати з терапевтом. Інші члени групи без коментарів спостерігають за 

терапевтичним процесом, взаємодією терапевта і клієнта. Кожний член групи, 

спостерігаючи за поведінкою працюючого пацієнта, починає краще розуміти себе самого 

й власні проблеми. Припускається, що спостереження саме по собі сприяє зміні 

особистості. В результаті такого спостереження інші члени групи починають краще 

усвідомлювати й розуміти власні проблеми, співвідносячи себе з іншою людиною. 

Основним поняттями гештальттерапії є «усвідомлення» й «зосередженість на тому, що 

відбувається». Саморегуляція залежить від усвідомлення суб’єктом того, що з ним у 

даний момент відбувається. Головною відмінністю даного підходу від психоаналітичного 

є вимога до учасників групи діяти за принципом «тут і тепер», не вдаючись до власного, 

часто травматичного, минулого досвіду. Однак спільним є те, що суб’єкт має визнати 

особисту відповідальність за все те, що він робить і думає. Метою такої роботи є 

забезпечення внутрішньої цілісності «Я» суб’єкта шляхом прийняття ним в собі деяких, 

до того відчужуваних, частин психіки. Головне завдання керівника гештальтгрупи полягає 

не в тому, щоб пояснювати (коментувати) поведінку членів групи, а в тому, щоб 

допомогти їм визначити емоційні моменти свого досвіду, пов’язані з певними 

незавершеними справами, які негативно впливають на актуальну поведінку. Велика увага 

при цьому звертається на трактування власної поведінки самими учасниками 
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психокорекції. Всі гештальт-вправи зорієнтовані на посилення рівня усвідомлення власної 

поведінки, її причин, що зумовлює надалі конструктивні зміни поведінки. 

Основними прийомами, що мають місце у роботі гештальтгруп є: усвідомлення, 

інтеграція, центрованість на почуттях, робота з мріями, прийняття відповідальності на 

себе, подолання психологічних опорів. Розширення поля свідомості суб’єкта передбачає 

більш глибоке розуміння ним того, що відбувається з ним і навколо нього. Для цього 

учасники групи розподіляються на пари й описують свій психоемоційний стан партнеру. 

Інтеграція має на меті інтеграцію різноманітних сторін особистості суб’єкта у єдине ціле 

шляхом усвідомлення того факту, що особистість завжди поєднує в собі як позитивні, так 

і негативні якості характеру. Посилення уваги до почуттів допомагає учасникам краще 

усвідомити й зрозуміти власні переживання. Робота з мріями створює можливість краще 

оцінити себе як особистість. 

Вправи, спрямовані на прийняття відповідальності на себе, допомагають членам 

групи набути впевненості у собі, повірити у власні сили, у свої можливості. Подолання 

психологічних опорів, внутрішнього опору особистості зовнішнім впливам базується на 

прийомах релаксації, а також на специфічному прийомі, який отримав назву 

«усвідомлення фантомів», під якими розуміються психологічні уявлення та бар’єри, що 

заважають людині поводитись невимушено, спонтанно. 

Психодрама – це терапевтичний груповий процес, в якому використовується засіб 

драматичної імпровізації для вивчення внутрішнього світу особистості. Психодрама 

віддзеркалює актуальні проблеми клієнта, що стають змістом сцен, які розігруються. 

Психодрама ґрунтується на припущенні, що вивчення почуттів, формування нових 

відношень і моделей поведінки більш ефективно при використанні дій, реально близьких 

до життя у порівнянні зі словесним обговоренням проблем. Звідси, у групах психодрами 

використовуються елементи драматичної імпровізації життєвих ситуацій, що допомагають 

більш повно розкрити внутрішній світ людини. Сюжети, ролі та способи їх виконання 

визначаються переважно самим клієнтом, а не задаються ззовні. На заняттях у таких 

групах широко використовується також рольова гра, характерним для використання якої є 

те, що освоєні у процесі гри ролі, згодом стають для суб’єкта звичними і становлять 

частку його індивідуального досвіду, допомагаючи йому краще адаптуватись до 

різноманітних життєвих ситуацій. Слід також зазначити, що експериментальне входження 

суб’єктом у різноманітні ролі дозволяє йому краще усвідомити своє «Я» й 

саморозкритись. Виконуючи ролі у психодрамі, людина творчо працює над особистими 

проблемами та конфліктами. На відміну від театру в психодрамі учасник виконує роль і 

активно експериментує з тими значущими для нього ролями, що він грає в реальному 

житті. 

Групи тілесної терапії орієнтують учасників на знайомство з власним тілом, на 

розширення сфери свідомості індивіда глибинними тілесними відчуттями, на дослідження 

того, як потреби, бажання й почуття кодуються в різних тілесних станах. Таким чином, у 

групах тілесної терапії особлива увага приділяється взаємодії людей на тілесному рівні, 

«спілкуванню» з тілом людини, ефективному володінню ним. В основі методик, що є 

характерними для даного виду психотерапії, побутує переконаність у тому, що 

механізмам психологічного захисту, які заважають людині нормально поводитись й 

саморозкритись, можна протиставити прямі тілесні контакти. Провідним методом роботи 

у групах даного типу є психогімнастика. 

Ключовим поняттям тілесної терапії є поняття енергії: тіло сприймається через 

енергетичні процеси, що протікають у ньому. Для учасників групи оптимальне ставлення 

до тіла означає розвиток спонтанного плину енергії, що охоплює увесь організм. 

Енергетичний запас у людей різний: деякі люди, особливо депресивні й замкнуті, 

володіють невеликим рівнем енергії. Тілесна терапія направлена на підвищення їхнього 

енергетичного рівня. Невротики витрачають більшу частину своєї енергії на включення 

механізмів психологічного захисту, спрямованих на те, щоб позбавитись від неприємних 
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думок та почуттів, зовнішніх подій, які травмують їх. Певні дихальні вправи для 

стимулювання течії енергії можуть допомогти знизити підвищену емоційну збудливість. 

Тілесні терапевти стверджують, що вільна природна життєва енергія є основою 

функціонування здорової особистості. 

Групи тренінгу умінь ґрунтуються на поведінковій терапії і спрямовані на 

оволодіння соціальними вмінням, корисним при зіткненнях зі складними життєвими 

ситуаціями. Терапевти мають справу безпосередньо з проблемами у поведінці і не 

заглиблюються у внутрішні, психологічні причини незадовільної поведінки. Групи 

тренінгу умінь орієнтовані на розвиток такої поведінки, що розглядається як бажана або 

членом групи, або суспільством в цілому.  

Групи тренінгу умінь з’явились під впливом ідей модифікації людської поведінки 

шляхом умовно-рефлекторного, оперантного та вікарного научіння. Групи намагаються 

допомогти учасникам виробити і розвинути у себе найважливіші соціальні уміння. До 

таких умінь відносять ті, які допомагають людині позбавитись тривоги, страхів, 

надмірного емоційного збудження, а також такі, які допомагають у прийнятті рішень і 

виконанні різноманітних життєвих функцій. Учасники занять проходять відповідний курс 

навчання, орієнтований на формування у них необхідних умінь. Члени таких груп 

розглядаються як учні, які бажають отримати шляхом навчання необхідні їм навички та 

уміння, що допоможуть їм краще адаптуватись до життя. 

Таким чином, головною метою груп тренінгу умінь є напрацювання потрібних 

способів та форм поведінки (оперант), які відпрацьовуються у процесі інтенсивної 

інтерсуб’єктної взаємодії. 

Одним із різновидів груп тренінгу умінь є той, який формує у людини упевненість 

в собі,позаяк чимала кількість людей не має потрібної упевненості у власних силах. Часто 

це є наслідком неправильного виховання в ранньому дитинстві, коли дитину постійно 

карають за найменшу провину. У спілкуванні з іншими людьми такі суб’єкти відчувають 

почуття провини, мають високу тривожність. Однак, інколи невпевненість людини у собі 

знаходить свій вихід в агресії щодо інших. 

Робота груп тренінгу умінь будується на рольовому програванні складних 

життєвих ситуацій, у яких тільки й можуть бути сформовані потрібні уміння. Спочатку 

розігруються прості життєві ситуації, згодом вони ускладнюються й доводяться до рівня 

конфліктних, тобто таких, із яких важко знайти простий і єдино можливий вихід. У 

певних випадках використовуються технічні засоби навчання (відео чи аудіозапис). Іноді, 

особливо на перших заняттях, у роботі групи може використовуватись аутотренінг. 

Заняття у групах тренінгу умінь можуть бути особливо корисними для підлітків, у 

яких ще тільки триває процес особистісного становлення й інтенсивно формується досвід 

соціальної взаємодії. Набуті ними комунікативні уміння роблять їх незалежними, 

компетентними у спілкуванні з іншими людьми. Саме ці уміння значним чином 

визначають ефективність їхньої соціальної адаптації. 

В групах танцювальної терапії танець служить комунікацією шляхом руху. 

Призначення танцювальної терапії різнопланове: використання можливостей тіла для 

підвищення фізичного та емоційного здоров'я, підвищення самооцінки шляхом розвитку 

більш позитивного образу тіла, вдосконалення шляхом групового досвіду соціальних 

умінь, в першу чергу комунікативних, терапевтичне звільнення почуттів, що стримуються, 

одержання досвіду групової роботи. Танцювальний терапевт створює в групі сприятливе 

емоційне середовище для дослідження себе та інших й працює над розширенням 

репертуару рухів. Він застосовує спеціальні дихальні вправи, вправи на розслаблення, 

розміщення тіла у просторі, управління тілом і рухом. Фундаментальним для 

танцювальної терапії є зв'язки між тілом і розумом, спонтанними рухами та свідомістю, а 

також упевненість у тому, що рух виявляє особистість. 

Особливе місце в груповій психокорекції займає логотерапія, створена 

австрійським психологом і терапевтом В. Франклом. Його терапія заснована на 
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переконанні, що фундаментальною потребою людини є потреба в сенсі життя. Пошук 

сенсу життя та його реалізація є ознакою справжнього повноцінного людського буття. 

Відсутність сенсу життя породжує у людини стан, який В. Франкл називає 

екзистенційним вакуумом. В такому стані людина відчуває безцільність свого існування, 

нудьгу, зазнає важких переживань. Логотерапія є терапією сенсу життя. Тобто, 

логотерапевт допомагає людині віднайти сенс власного життя. Логотерапія ставить за 

мету розширення можливостей клієнта бачити увесь діапазон смислів, які може містити в 

собі будь-яка ситуація. Основний засіб, яким користується логотерапевт, – засіб діалогу. З 

його допомогою він спонукає пацієнта до відкриття унікального особистого сенсу життя. 

І, насамкінець, необхідно згадати про арттерапію або терапію мистецтвом, яка 

ґрунтується на припущенні, що внутрішні переживання, труднощі та конфлікти людини 

мають вияв на образному, символічному рівні й можуть отримати вираження в 

образотворчому мистецтві: малюванні, ліпленні, аплікації і т.п. Терапія мистецтвом 

незамінна для пацієнтів, у яких ускладнене словесне вираження думок та почуттів у 

спілкуванні з терапевтом, вона може служити засобом звільнення від конфліктів і сильних 

переживань, засобом розвитку уваги до почуттів, підсилення відчуття власної 

особистісної цінності та підвищення художньої компетентності. 

Соціально-психологічний тренінг. Загальні положення 

Тренінг дедалі частіше використовується для моделювання ситуацій 

міжособистісної взаємодії, відпрацювання певних навичок, розвитку здатностей 

адекватного пізнання себе, інших людей. Сьогодні тренінги активно використовуються 

для розвитку комунікативних здібностей людини, підвищення ефективності процесу 

набуття й удосконалення професійних знань, умінь, норм і навичок, розвитку емоційно-

вольових характеристик, усвідомлення, виявлення та подолання особистісних, 

професійних та організаційних проблем. 

Виникнення, науково-практичне розроблення та поширення тренінгових 

технологій пов’язано з іменами С. Геллеррштейна, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, Дж. 

Морено, Ф. Перлза, К. Роджерса, П. Шильдера та ін. Теорія психолого-педагогічного 

тренінгу описана у дослідженнях О. Арнольд, В. Большакова, В. Захарова, Т. Зайцевої, 

О. Лушпаєвої, С. Макшанова, К. Роджерса, П. Прістлі, Дж. Торнтон та ін. Особливості 

тренігових технологій у професійній підготовці фахівців представлено у працях О. 

Бурякової, М. Васильєва, К. Левіна, А. Панфілової, Л. Петровської, В. Пугачова, К. 

Фопель та ін. Доцільність тренінгових технологій в системі підвищення кваліфікації 

розкрито Ю. Жуковим, М. Кларіним, А. Панфіловою, Б. Парагіним, О. Солтицькою та ін. 

Серед видатних вітчизняних учених психотренінгової школи слід назвати В. Барка, 

О. Бондаренка, Г. Попову, С. Яковенка, Т. Яценко та ін. 

Соціально-психологічний тренінг (СПТ) належить до царини практичної психології 

і являє собою певну сукупність методів організації інтерсуб’єктної взаємодії у межах 

групи з метою розвитку й корекції особистості, та вдосконалення міжособистісних 

стосунків. 

Методи СПТ спрямовані на розвиток та корекцію норм поведінки, міжособистісної 

взаємодії, здатності гнучко реагувати на ситуацію, рефлексивних навичок (умінь 

аналізувати поведінку й стан членів групи та свій особистий психологічний стан, 

аналізувати ситуацію тощо), комунікативних здібностей та умінь. 

Основи теорії й практики соціально-психологічного тренінгу були розроблені 

американським психологом К. Роджерсом і базувались на ідеях гуманістичної психології, 

переважно на ідеї самоактуалізації особистості. К. Роджерс будував свою концепцію, 

спираючись на роботи відомого німецького та американського психолога К. Левіна з 

групової динаміки. 

Головна ідея соціально-психологічно тренінгу полягає в тому, що 

самовдосконалення особистості реалізується за рахунок розвитку групових відносин й 

створення особливої ситуації емоційного спілкування (заснованого на довірі членів групи 



558 
 

  

один до одного і усіх – до керівника), у якій відбувається усвідомлення себе та інших, 

існує зворотний зв’язок (обмін відчуттями, враженнями тощо). 

У відповідності до моделі внутрішньої детермінації соціальної активності суб’єкта, 

інтерперсональна взаємодія реалізується на двох тісно взаємопов’язаних між собою рівнях 

– глибинному, який доторкається особистісно-смислових утворень, та зовнішньому, 

операційно-технічному. Даний методологічний підхід дозволяє будувати процес 

психологічної допомоги підліткам як систему, котра включає у себе певну дихотомію, 

суть якої полягає у виділенні в процесі тренінгу глибинних (динамічних) особистісних 

утворень, та зовнішніх (функціональних) поведінкових аспектів соціальної взаємодії. 

Метою спеціально організованих тренінгів є особистісне зростання, навчання 

новим психологічним технологіям, набуття знань, умінь і навичок ефективної соціальної 

взаємодії, організації продуктивної соціальної поведінки, співпраці з іншими людьми у 

соціально значимій діяльності та міжособистісній рефлексії. Особистісні зміни під час 

тренінгу активізують творчий потенціал, позитивну трансформацію особистості, 

розширюють її самосвідомість та відбуваються за відповідним механізмом формування 

нових динамічних стереотипів. 

Розвиток як поступове та індивідуальне зростання або еволюція знань, умінь, 

взаємодій і поведінки стає можливим завдяки прояву групових феноменів, зокрема, 

згуртованості та групової синергі Тренінг разом з іншими методами дає можливість 

реалізувати необхідні психологічні умови розвитку професійної та особистісної 

самосвідомості людини, актуалізувати її ресурси, змінити поведінку, ставлення до світу та 

інших людей. На думку В. Лефтерова, систематичне впровадження тренінгових 

технологій сприяє розвитку впевненості, довіри до оточуючого світу, спроможності 

переборювати певну обмеженість особистісної свободи й поведінки, розвитку емоційної 

саморегуляції та нейтралізації агресивних проявів, формуванню толерантності до 

оточуючих, зниженню ризику дезадаптації у стресових ситуаціях, підвищенню нервово-

психічної сталості, контролю свідомості над поведінкою; поліпшенню соціально-

комунікативної адаптованості, розвитку навичок самоуправління і творчого мислення. 

Сама назва тренінг (training) з англійської перекладається як навчання, тренування. 

«Вузьке» розуміння – тренування – це система вправ для вироблення навичок, засіб 

автоматизації виконання професійних операцій, прийомів діяльності – є вторинним по 

відношенню до тренінгів у широкому їх розумінні. Дефінітивний аналіз поняття «тренінг» 

дозволяє зробити висновок щодо достатньо широкої палітри його тлумачення у науковій 

літературі. Зокрема, тренінг розуміють як: активне соціально-психологічне навчання, що 

характеризується обов’язковою взаємодією тих, хто навчається, поміж собою (Ю. 

Ємельянов); засіб психологічної взаємодії, спрямованої на розвиток знань, соціальних 

установок, умінь і досвіду в сфері міжособистісного спілкування (Л. Петровська); метод 

запланованих змін психологічних феноменів людини і групи людей з метою гармонізації 

професійного й особистісного буття людини (С. Макшанов); сплановані й систематичні 

зусилля щодо модифікації або розвитку знань й умінь засобами навчання (Р. Баклі, Д. 

Кэйпл). 

Слід зазначити, що тренінгові технології є важливою складовою інтерактивного 

навчання. Так, вказує П. Бавіна, це технології, які доцільно розглядати у контексті 

діяльнісного навчання, вони спираються на основні принципи ігрового моделювання 

(ефекту, вправи, асоціації, спілкування, досягнення очікуваних результатів тощо), а 

головне, є збалансованими за рахунок традиційних та нетрадиційних імітаційних методів 

навчання. 

Доцільність упровадження тренінгів у процес професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти можна пояснити виконуваними функціями, провідними серед 

яких є: 

❖ навчальна – засвоєння дисципліни й формування необхідних умінь і навичок; 
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❖ розвивальна – створення умов для розкриття творчого потенціалу й розвиток 

індивідуальних здібностей; 

❖ мотивувальна – налаштування на активне навчання й психологічну готовність 

для засвоєння великих обсягів інформації; 

❖ комунікативна – становлення й розвиток контактів поміж слухачами, 

формування прагнення до співпраці з високим рівнем довіри й сприйняттям інших членів 

команди; 

❖ релаксаційна – зняття емоційного напруги, викликаної навантаженням на 

нервову систему у процесі інтенсивного навчання. 

Впровадження у процес професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти тренінгових занять, орієнтованих на розвиток особистості, адекватне сприйняття 

реальності й взаємодії з нею, сприяє формуванню таких умінь і навичок, як корекція та 

розвиток системи відносин особистості; розвитку здатності адекватного та повного 

пізнання себе й інших; вмінню виступати перед великою аудиторією; вмінню правильно 

поводитися в конфліктних ситуаціях; зміцненню позитивних якостей і аналізу негативних 

аспектів особистостей студентів або іншої групи учасників. 

Окрім того, тренінгові технології створюють атмосферу невимушеного 

обговорення особистісних проблем; пом’якшують побоювання помилитися, виглядати 

некомпетентним, закомплексованим тощо; дають змогу ознайомитися із загальними 

методичними прийомами групової роботи; розвивають компетентність у спілкуванні, 

наприклад, уміння встановити контакт зі співрозмовником, сприймати його емоційний 

стан, вміння сприймати й передавати інформацію, бути учасником або керівником 

дискусії; сприяють корекції, формуванню та розвитку установок, необхідних для 

успішного спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій, розвитку емоційної стійкості 

до складних життєвих ситуацій; розвивають уміння і потреби у пізнанні інших людей, 

гуманістичне став лення до них. 

Таким чином, використовуючи тренінг, ми маємо на увазі широку галузь 

соціально-психологічної практики, що перетинається з груповою психологічною 

корекцією і навчанням. Наприклад, російська дослідниця П. Бавіна розглядає тренінгові 

технології як спеціально організовані й розгорнуті у часі процедури навчання, під час 

яких реалізується уся система взаємозв’язків між цілями, задачами, змістом, ігровими та 

неігровими інтерактивними методами навчання, а також система зворотного зв’язку і 

корекції. Тоді як, на думку В. Саакової, тренінг – це система впливів, завдань, 

спрямованих на розвиток, формування, корекцію у людини необхідних професійних 

якостей.  

Було виявлено, що особлива структура тренінгових програм дає можливість 

діагностування (виявлення непродуктивних форм поведінки з метою самопізнання), 

корекції (самовдосконалення), формування (саморозвиток) та закріплення нових стратегій 

поведінки, переведення їх із форми діяльності в факт особистісного розвитку, що дозволяє 

студентам відчувати себе упевнено, знижує рівень їхньої тривожності та агресивності, 

активізує творчі можливості. 

Як показує досвід, найбільш доцільним є використання тренінгових технологій у 

процесі колективної роботи. Лекції та інші традиційні методи дають змогу розширити 

коло знань, тоді як тренінги уможливлюють зміни поведінки. Загалом тренінг – це метод 

групової навчальної діяльності, коли в лабораторних умовах засобами спеціальних вправ, 

спрямованих на відтворення, виконання й аналіз ситуацій, в учасників не тільки 

формуються професійні уміння й навички, але й строюються умови для професійного 

розвитку.  

Загалом, тренінг, як форма навчання, побудований на використанні переваг 

групової роботи, має три відносно самостійних, але взаємопов’язаних процеси (рис. Ж.1): 
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Рис. Ж.1. Складові тренінгового процесу 

 

 

Кожному з цих процесів притаманні власні детермінанти, урахування яких вимагає 

уваги з боку того, хто проводить тренінг. 

Отже, зазвичай поняття «тренінг» та «особистість» розглядають безпосередньо 

разом з такими поняттями як «трансляція», «трансформація» і «прогрес». Пояснюється це 

тим, що під час тренінгу інформаційні та прикладні особистісні здобутки (нові знання, 

уміння, навички, інсайти тощо) транслюються у свідомість-підсвідомість людини, 

результатом чого є формування нових спонукальних дій – перетворення наявних і 

побудова нових динамічних стереотипів, спрямованих на утворення запланованих 

особистісних змін. За таких умов тренінг можна розглядати як певне інформаційно-

предметне оточення, яке використовують для цілеспрямованого впливу-тренування 

людини засобами відповідних процедур, яка, занурюючись у тренінговий часопростір, 

стає одночасно його органічною складовою – об’єктом або суб’єктом. 

Слід зауважити, що тренінг можна розглядати і як форму, і як метод організації 

професійного навчання фахівця, і як педагогічну технологію. Наприклад, на певному етапі 

професіоналізації доцільно розглядати тренінг як практичний метод формування та 

розвитку професійних умінь, навичок, тоді як на іншому – тренінгове навчання являє 

собою специфічну форму організації навчального процесу, що забезпечує не тільки 

вдосконалення окремих умінь слухача, але і його професійне зростання загалом. 

Тренінг як метод навчання – це цілісна циклічна організація занять, об’єднаних 

загальною структурою, обмежених певним часом і дидактичним простором і спрямованих 

на всебічний аналіз професійних ситуацій. Розглядаючи тренінг як метод організації 

професійного навчання, можна припустити, що одночасно із формуванням сукупності 

певних вмінь і навичок у слухача формується й професійна позиція, коли під впливом 

спеціально організованої груповоїнавчальної діяльності суттєво змінюється система 

поглядів на явища освітнього процесу. Тому професійний тренінг – це не тільки і не 

стільки повторювані вправи по опануванню тактичними прийомами, скільки усвідомлення 

загальних закономірностей і вироблення власної концепції, яка, в свою чергу, передбачає 

відбір для її здійснення тих чи інших професійних умінь і навичок.  

Тренінг як педагогічна технологія припускає покрокову діяльність: 

❖ Пошук підстав для поділу змісту на частини, тобто вибір принципу, за яким 

згодом буде здійснюватися структурування навчального матеріалу. Для тренінгових 

технологій важливим принципом є послідовний рух у формуванні знань та вмінь від 

простих (елементарних) до складних, що в свою чергу віддзеркалюється і в методах 

тренінгового навчання. Перший крок — методи групової роботи, такі як кейси, рольові 

ігри та ін., спрямовані на формування конкретних комунікативних умінь. Останній крок – 

навчальні ігри, засновані на глибокій рефлексії, об’ємні за змістом і часом, спрямовані на 

розвиток комунікативної компетентності. 

❖ Визначення кількості та характеру «кроків», їх спрямованість щодо простору 

змісту навчання. У тренінгових технологіях кількість «кроків» визначається на основі 

діагностичних «кроків», що дозволяють зробити корекцію форм і методів усієї тренінгової 
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технології, спираючись на принцип «від простого до складного» (від набуття впевненості 

у вербальній взаємодії до «учіння» діловому співробітництву). 

❖ Визначення доцільного способу передавання навчальної інформації на кожному 

«кроці» просування. У даному разі у тренінгу припускається високий ступінь активності 

студента незалежно від форми та методу навчання у конкретний момент, наприклад, під 

час активної міні-лекції, дискусії, гри, тренування-тренажера або чгось іншого. 

❖ Вибір способів зворотного зв’язку. Даний етап в педагогічній технології є 

своєрідним «дидактичним паролем» для переходу до наступного «кроку». Тренінг, як 

педагогічна технологія, припускає рефлексію і дебрифінг, як найбільш адекватні та 

ефективно діючі у даній технології способи зворотного зв’язку. 

❖ Формування систем контролю, заснованих на зіставленні реального результату 

зі стандартом. Передбачається більшою мірою активізація самоконтролю, а також 

контроль викладача на основі зворотного зв’язку зі студентами. 

Отже, тренінг – це система концептуально, логічно, тематично й структурно 

пов’язаних занять, під час яких широко застосовуються методи активного навчання, 

основним їх результатом є формування або відновлення системи професійних умінь і 

навичок, розвиток необхідних професійно-особистісних якостей. 

До основних методів, які використовуються під час проведення тренінгів, слід 

назвати ігрові, дискусійні, презентаційні, експериментальні, психотехнічні та методи 

зворотного зв’язку. Використання певного методу залежить від сукупності чинників, 

зокрема: 

❖ різновиду тренінгу; 

❖ категорії учасників; 

❖ призначення методу в структурі тренінгового процесу; 

❖ переваг і недоліків методу; 

❖ очікуваних результатів. 

Досвід викладачів свідчить, що найбільш ефективними є такі методи й прийоми 

тренінгу: спостереження за реальною практикою; відтворення дій за зразком; обговорення 

в невеликих групах; використання роздаткових матеріалів; демонстрація й моделювання; 

можливість практикувати й практичний досвід. 

Для забезпечення успішності тренінгової діяльності тренеру важливо враховувати 

особливості навчальних стилів, робити інформацію варіативною, практично значимою. Ці 

фактори впливають на створення атмосфери злагоди, співробітництва, гарного настрою, 

дають можливість відчувати радість від спілкування і пізнання. 

Використання тренінгових технологій передусім сприяє практичній підготовці, 

уможливлюючи застосування здобутих знань в реальних умовах. Проте, слід наголосити, 

що можливості тренінгу є значно ширшими, оскільки використання цієї технології сприяє 

не лише розвитку операційної, але й когнітивної та емоційної сфер. Так, у процесі 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти тренінгові технології є 

надзвичайно результативними. Зазвичай виокремлюють три основні управлінські функції 

тренінгових програм: усунення суперечностей між навичками співробітників й 

посадовими вимогами; формування корпоративної компетенції працівників; розв’язання 

актуальних задач колективу. Кожен з цих процесів має свої детермінанти і потребує уваги 

з боку тренера. Вони реальні і об’єктивні, незалежно від того, знає про них що-небудь 

тренер чи ні. Процес навчання відбувається на основі теорії соціального навчання, при 

формуванні професійних умінь спілкування відбувається заміна неефективних моделей 

поведінки новими, більш ефективними. 

Загалом навчання за тренінговою технологією має три головні складові: 

1) підготовку до проведення тренінгу; 

2) власне тренінг (тренінгова діяльність); 

3) постійне професійне самоудосконалення. 

Проаналізуємо кожну з них більш детально. 
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Підготовка до проведення тренінгів передбачає вивчення й урахування багатьох 

важливих моментів: вікових особливостей, їхніх здібностей і можливостей, наявності або 

відсутності власної мотивації до навчальної діяльності, досвіду, стажу психолого-

педагогічної діяльності. Зазначене не тільки істотно впливає на своєрідну комплектацію 

змісту тренінгів, а й визначає відбір методів активного навчання, визначає вплив на рівень 

і характер цієї активності, особливості структурування занять і процедур установлення 

зворотних зв’язків. 

Тренінгова діяльність здійснюється через застосування певних навчальних методів 

і прийомів. Саме цей компонент забезпечує засвоєння навчального змісту учнями, 

формування в них професійних умінь, формує систему ставлення до демократичного 

утворення, установлює взаємозв’язки й активізує досвід. Для забезпечення успішності 

тренінгової діяльності завжди важливо враховувати особливості навчальних стилів 

конкретної аудиторії, використовувати варіативну й практично значущу інформацію. 

Навчальні завдання різного типу, що використовуються у навчанні за тренінговою 

технологією, стимулюють у зміни різного ступеня прояву. Оволодіння знаннями має 

потребу в найменших змінах; використання знань на практиці вимагає більш складних 

змін. Різноманітні види навчальної й тренінгової діяльності, як і навчальні цілі, можуть 

бути джерелом імпульсів різної сили. Так, найменший імпульс надають лекції, проте їх 

вплив збільшується, коли студенти залучаються до певної діяльності. Сила імпульсу 

відповідної навчальної діяльності повинна узгоджуватися з рівнем мотивування. 

Наприклад, складні цілі, що повинні сприяти переносу нових знань на цілі конкретної 

діяльності або формуванню нових відносин і переконань, вимагають об’єднання складних 

методів і прийомів, коли студент спостерігає, бере участь у дискусіях, має можливість 

практикуватися й одержує зворотний зв’язок. Більш прості й легко досяжні цілі, 

спрямовані на відновлення пізнавальної інформації, мають потребу в застосуванні менш 

складного комплексу методів активного навчання. Проте, в кожному разі надзвичайно 

важливо вміти прогнозувати кінцеві результати тренінгової діяльності, передбачати 

загальний обсяг знань, умінь і навичок, що може здобути студент, й відповідно обирати 

найбільш доцільні методи роботи.  

У процесі проведення тренінгу необхідно використовувати відповідні принципи 

навчання, зокрема: активної участі тренінгової взаємодії; дослідницької позиції (учасники 

самостійно знаходять важливі з навчальної точки зору проблеми, закономірності, 

виявляють власні особистісні ресурси тощо); об’єктивізації поведінки (у процесі ігрових 

форм групової роботи учасники самі усвідомлюють деструктивні поведінкові моделі і в 

подальшому починають діяти не імпульсивно, а на основі усвідомленого вибору 

конструктивних комунікативних стратегій); партнерського спілкування (формування 

здатності сприймати партнера, його переживання та особистісні особливості). 

При розробці змісту і методик тренінгів слід ураховувати основні професійні 

функції слухача (наприклад, рефлексія, проектування, конструювання, організація, 

комунікація). Також важливо враховувати інтегративну природу професійної діяльності. 

Професійне самовдосконалення у тренінговій діяльності – постійний і циклічний 

процес, основою якого є рефлективне ставлення тренера до своєї роботи. Цей процес 

охоплює такі складові: установлення зворотних зв’язків, аналіз отриманої інформації, 

найбільш ефективні зміни подальшої тренінгової діяльності, з огляду на попередній 

досвід. Проте найбільш важливим аспектом даого компоненту є пошук можливостей для 

покращання професійної діяльності, зокрема, прагнення опанувати нестандартні 

професійні вміння, поповнити свою тренерську скарбничку новими педагогічними 

знахідками, скористатися своїм досвідом в інших умовах або взяти участь у навчальних 

семінарах з тренінгової майстерності. 

Слід зазначити, що завершеним тренінг можна вважати за умови оцінювання 

кінцевих результатів діяльності. Таке оцінювання має включати рівень задоволення 

учасників тренінгу, оцінку здобутих знань, самооцінку, а також подальші спостереження, 
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що також можуть бути критеріями оцінювання роботи. Оцінювання досягнутих 

результатів здійснюється з метою покращання тренінгів, розв’язання навчальних проблем, 

підвищення відповідальності й налагодження зворотного зв’язку. Звіт про навчання може 

бути усним або письмовим, може відбуватися у вигляді презентації напрацювань команди 

або подання результатів анкетування. Важливо, щоб у будь-яких ситуаціях звітності й 

оцінювання не зникала атмосфера доброзичливості й толерантності, щоб оцінювання 

переходило у площину самостійного оцінювання й самостійного порівняння, тоді, як 

звітність – у площину самостійної звітності й самоконтролю. Окрім того, ефективність 

тренінгу може бути виміряна за допомогою об’єктивних і суб’єктивних критеріїв, що 

містять психологічні й предметні аспекти. 

Останнім важливим етапом є моніторинг ефективності тренінгу – процес 

відстеження його результатів і визначення їх відповідності потребам особистості та її 

практичної діяльності за допомогою різноманітних методів і суб’єктивних суджень. Отже, 

особливого значення набуває так званий посттренінговий моніторинг ефективності 

тренінгу, що полягає у вивченні відтермінованих особистісних і професійних змін 

суб’єктів тренінгової діяльності.  

Урахування кожного з названих компонентів, упровадження принципів 

тренінгового навчання, створення максимально сприятливих умов забезпечують 

успішність тренінгового навчання, реалізацію освітніх завдань, а отже, і безпосереднє 

використання на практиці у подальшій професійній діяльності здобутих знань, умінь і 

навичок. 

З вищевикладеного робимо висновок: зазвичай психолог набуває знання у процесі 

діяльності через досвід і теорію, які знову повертаються у діяльність задля її розвитку. 

Таку навчальну діяльність можна зобразити як етапи руху свідомості (рис. Ж.2): 

 
 

Рис. Ж.2. Ланцюжок навчальної діяльності 

 

У цьому контексті зміст тренінгу як навчальної технології надзвичайно вдало 

розкриває циклічна чотирьохступінчаста емпірична модель процесу навчання і засвоєння 

нової інформації (Experiemential Learning Model), запропонована Д. Колбом та його 

колегами. Дослідники з’ясували, що зазвичай люди навчаються одним з чотирьох 

способів, надаючи одному перевагу: через досвід; через спостереження і рефлексію; за 

допомогою абстрактної концептуалізації; шляхом активного експериментування. Отже, 

процес навчання складається з етапів «виконання» і «мислення», які чергуються між 

собою. Це означає, що не можна вчитися тільки у теоретично-лекційному режимі, 

водночас, не можна здобути високу кваліфікацію у будь-якій галузі без глибокого знання 

теорії. Проте й навчання, яке ґрунтується на практичних діях, без аналізу ситуацій, 

підведення підсумку також не може бути ефективним. Модель експериментального 

навчання Д. Колба (1984 р.) створює підґрунтя для використання відбору більш широкої 

палітри видів діяльності, порівняно із традиційними. Спираючись на досвід Д. Дьюї, К. 

Левіна, Ж. Піаже, Д.Колб постулював, що для забезпечення повноти процесу навчання 

його цикл має складатися із чотирьох обов’язкових процесів (рис. Ж.3) 
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Рис. Ж.3. Цикл навчання Д. Колба 

 

Цикл починається зануренням того, хто навчається, у певний досвід, що надає йому 

змогу рефлексувати з метою з’ясування ролі цього досвіду. Виходячи із результатів 

рефлексії, ті, хто навчається, роблять певні логічні висновки (абстрактна 

концептуалізація) й можуть додати до них свої власні висновки, теоретичні конструкції 

інших. Ці висновки і конструкції спрямовують рішення і дії (активне експериментування), 

які призводять до нового конкретного досвіду. 

Таким чином, увесь процес професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти, й тренінгова діяльність, зокрема, можна представити як завершений цикл з 

чотирьох етапів (від навчальної практики до професійної практики), кожний з яких має 

певний зміст, а його результат використовується на наступному етапі. Ідеї, закладені у 

моделі Д.Колба, ґрунтуються на зв’язках усвідомлення досвіду, аналізу проблем, 

засвоєння теорії та її перевірці на практиці набули широкого впровадження у тренінговій 

діяльності. Зазвичай у реальних умовах надають перевагу поведінці, яка відповідає 

одному з етапів циклу – практичним діям або теоретичному навчанню. Такий висновок 

стосується як тих, хто навчається, так і тих, хто навчає. 

У цьому напрямі цікавими є ідеї психологів (П. Хоней, А. Мамфорд) щодо стилів 

навчання. Вчені припустили, що психологи можуть навчатися на різних етапах циклічної 

моделі з різним рівнем успішності. Тих, хто має найбільші успіхи на першому етапі 

навчання, назвали «активістами, або діячами», на другому – «мислителями, або 

рефлексуючими», на третьому – «теоретиками», на четвертому – «прагматиками» (рис. 4). 

У кожного з них є свої переваги, сильні і слабкі сторони, особливості поведінки, вимоги 

до процесу навчання і до інших його учасників. Особи, які віддають перевагу певному 

стилю в «чистому» вигляді зустрічаються достатньо рідко, як правило, у кожного певною 

мірою представлені елементи усіх стилів. Проте домінуючі тенденції визначають 

особливості навчання, рефлексію суб’єктів навчання на певні методи і зусилля викладача. 

 

 
 

Рис. Ж.4. Типи cтудентів за стилями навчання 
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При плануванні навчання необхідно враховувати, що у групі обов’язково будуть 

студенти, які надають перевагу різним стилям навчання. 

Отже, тренер має прагнути проводити заняття таким чином, щоб зацікавити 

учасників пройти усі чотири стадії циклу навчання від навчальної практики до 

професійної практики. Також потрібно включати в програму завдання і методи роботи, 

привабливі для всіх учасників, допомагати використовувати сильні сторони стилю 

навчання, який є найбільш доцільним саме для цієї категорії учасників і дає можливість 

компенсувати слабкісторони. Впровадження циклічної чотирьохступінчастої моделі 

навчання і засвоєння нової інформації в процесі професійної підготовки психологів в 

галузі спеціальної освіти, зокрема у тренінговій діяльності, надає можливість краще 

враховувати різноманітність індивідуальних вимог і підходів до їх навчання, 

забезпечувати змістовність і збалансованість навчання, а також системно впроваджувати 

активні форми навчання. Водночас вона потребує подальшого вивчення та відповідної 

адаптації до використання у післядипломній освіті, підвищенні кваліфікації, 

неформальній освіті тощо. 

Таким чином, соціально-психологічний тренінг являє собою спеціально 

організоване навчання, яке спрямоване на формування необхідних знань, навичок та 

умінь, корекцію поведінки суб’єкта на основі корекції його Я-концепції, насамперед 

образу «Я».  

Відповідно до цього, основними завданнями соціально-психологічного тренінгу є: 

❖ задоволення потреби в афіліації та самоактуалізації; 

❖ подолання системи психологічних захистів особистості; 

❖ оволодіння психологічними знаннями; 

❖ розвиток соціальної перцепції; 

❖ корекція системи ставлень особистості; 

❖ корекція різних сторін особистості; 

❖ розвиток спеціальних здібностей; 

❖ формування комунікативних умінь; 

У відповідності до завдань, які стоять перед соціально-психологічним тренінгом, 

цикл занять включає вправи, спрямовані на розвиток як репродуктивних аспектів, так і 

продуктивної, творчої сторони спілкування, яка характеризується виникненням нових 

мотивів та цілей, оскільки реальне спілкування завжди являє собою складне поєднання 

перцептивних, комунікативних та інтерактивних аспектів, продуктивних та 

репродуктивних елементів. 

Продуктивне спілкування базується на суб’єкт-суб’єктній схемі і, переважно, є 

саме тим тлом, на якому протікає робота учасників соціально-психологічного тренінгу. 

Саме в межах продуктивного спілкування, ефективної інтерсуб’єктної взаємодії учасників 

вирішується більшість завдань СПТ (задоволення потреби в афіліації та самоактуалізації, 

ослаблення системи психологічних захистів, оволодіння психологічними знаннями, 

розвиток соціальної перцепції, корекція системи ставлень особистості та корекція різних 

сторін особистості). 

Репродуктивні завдання й аспекти у межах соціально-психологічного тренінгу 

передбачають стандартні і, в принципі, алгоритмізовані, характеристики соціальної 

взаємодії та мають на меті вирішення завдань розвитку спеціальних здібностей, 

оволодіння комунікативними уміннями. Вони відрізняються стійкістю мотивів, 

фіксованістю цілей та загальної послідовності операцій. 

У свій час М. Форверг розробив теоретичні засади вирішення в межах соціально-

психологічного тренінгу репродуктивних завдань. Вони полягають у тому, що: 

❖ імпульсивна (спонтанна) поведінка є найбільш природною формою 

повсякденної поведінки людини; 

❖ імпульсивні реакції в окремих життєвих ситуаціях часто є неадекватними, 

проте людина це не завжди усвідомлює; 
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❖ тільки усвідомивши неадекватність власної поведінки, людина сама чи при 

допомозі інших людей напрацьовує прийоми тактики реагування, які роблять її поведінку 

адекватною ситуації; 

❖ після закріплення, сформовані прийоми реагування автоматизуються і 

застосовуються у подальшому майже незалежно від свідомості й, відповідно, потребують 

усе меншої регуляції та контролю. 

У психології соціального научіння існує ряд правил, якими потрібно керуватись у 

процесі напрацювання прийомів реагування на конкретну ситуацію. Ось деякі із них: 

 вимоги потрібно підвищувати невеликими градаціями, щоб в учня завжди була 

реальна можливість отримати підкріплення. Кожний раз, коли ви підвищуєте критерій, ви 

змінюєте правила. Єдиний спосіб сформувати поведінку – це підвищувати критерій 

такими градаціями, щоб учню легко давалось постійне покращення результатів. 

Неперервний прогрес, хай навіть і незначний, значно кращий за форсування навчання, яке 

може призвести до втрати напрацьованих навичок; 

 у конкретний проміжок часу необхідно відпрацьовувати що-небудь одне, не 

роблячи спроб формувати поведінку за кількома критеріями. Неможливо одночасно 

працювати над різними формами поведінки. Крім того, доцільно розчленувати завдання 

на певні операції, які відпрацьовуються окремо одна від одної. 

 перш ніж підвищувати вимоги, слід користуватись підкріпленням наявного 

результату, тобто підкріплювати найбільш вдале виконання потрібної дії. Таке вибіркове 

підкріплення забезпечить покращення результатів. Іноді зміна стабільних та варіабельних 

шкал підкріплення відбувається дуже швидко, через два-три підкріплення на кожному 

рівні. Вірогідність цього особливо велика, коли в учня з’являється інсайт – він починає 

розуміти кінцеву мету й покращення результатів стає спонтанним; 

 висуваючи новий критерій, потрібно тимчасово послабити старі. Тобто, нові 

умови (нова ситуація) часто гальмують сформовану раніше поведінку. Замало тільки 

автоматизувати дію, потрібно зробити її стійкою до різноманітних зовнішніх впливів. 

 необхідно пам’ятати про «зону найближчого розвитку». Якщо учень засвоїв 

потрібну реакцію, необхідно запропонувати йому нове завдання, а не «товктися на місці»; 

 не слід закінчувати тренування без позитивного підкріплення, інакше це 

послабить ефективність навчання; 

 якщо навичку втрачено, слід повернутись до минулих занять й швидко 

повторити увесь процес вироблення даної навички. 

Процес навчання в межах СПТ будується як своєрідна модель процесу спілкування, 

оскільки містить в собі його найбільш суттєві параметри: 

❖ міжособистісний характер взаємодії учасників тренінгу; 

❖ комунікативні ситуації, як форму реалізації інтерсуб’єктної взаємодії; 

❖ комунікативну основу процесу спілкування; 

❖ систему вербальних та невербальних засобів. 

Програма навчання повинна будуватись як послідовна серія типових 

комунікативних ситуацій (ТКС). Загалом дане навчання пов’язане із безпосереднім 

відтворенням учасниками тренінгу певних дій (оперант).Таке відтворення реалізується не 

тільки після одиничної простої дії, а й, по можливості, одночасно з виконанням дій, які 

учасники наслідують (модель). Школяр повинен уважно спостерігати та зберігати у 

короткочасовій пам’яті послідовність дій у межах, на які він є фактично здатним при 

уважному спостереженні, після чого має відтворити ці дії максимально наближено до 

моделі. 

Рівень оволодіння учасниками СПТ практичними навичками та вміннями значним 

чином залежить від попереднього досвіду, оскільки неуспіх чи зневіра у власних 

можливостях різко негативно впливають на уявлення підлітка про себе, свою значущість. 

Саме тому у процесі тренінгу важливо враховувати те, що на мотивацію підлітка та його 
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дії впливає не тільки сам факт успіху чи невдачі, а й суб’єктивне сприймання їх 

учасником навчання. 

 Відповідно до цього, психологічний зміст навчання у межах СПТ включає три 

основні компоненти: 

❖ усвідомлення неадекватності реагування у звичних повсякденних ситуаціях 

(руйнування стереотипів); 

❖ формування установки на засвоєння нової психологічної інформації, яка сприяє 

адекватному реагуванню на ситуацію; 

❖ засвоєння адекватних способів реагування, установок, системи оцінок, які 

роблять поведінку більш адекватною та ефективною. 

Психологічний зміст визначає етапи соціально-психологічного тренінгу. 

 Підготовчий, включає коректування програми СПТ в залежності від поставлених 

цілей та складу Т-групи, психологічних особливостей учасників навчання (за даними 

тестувань, бесід і т.п.). 

1.  Основний (робочий). Він має дві фази:  

1) перша фаза включає підготовку Т-групи в цілому й кожного окремого учасника 

зокрема до цілеспрямованого навчання. Вона складається з: 

а) створення оптимального робочого напруження; 

б) спрямування мотивації учасників тренінгу на оволодіння психологічними 

знаннями та комунікативними уміннями; 

в) корекції самооцінок у членів Т-групи; 

г) створення моделей поведінки у певних ситуаціях, оволодіння якими 

усвідомлюється усіма учасниками Т-групи. 

2) друга фаза включає інтеріоризацію учасниками Т-групи зовнішніх дій та 

прийомів поведінки. Вона охоплює: 

а) поступове засвоєння способів поведінки на рівні окремих елементів; 

б) поступове засвоєння способів поведінки на рівні цілісних дій. 

3. Заключний. Він також має дві фази. 

1) перша фаза включає контроль з боку тренера та самоконтроль з боку учасників 

власного рівня досягнень; 

2) друга фаза включає зняття залишкових негативних емоційних станів, можливих 

внутрішніх конфліктів, невдоволення собою, власним рівнем досягнень. 

Інтерсуб’єктна взаємодія в межах СПТ відбувається на декількох рівнях: 

❖ рівень повсякденного нормативного спілкування, на якому відбувається 

первинна поверхова взаємодія між учасниками групи, здійснюється орієнтування у Т-

групі, виникають певні оцінні ставлення (симпатії та антипатії один до одного); 

❖ рівень первинної міжособистісної відвертості, на якому відбувається 

зниження психологічних бар’єрів, опорів, здійснюється часткове саморозкриття, виникає 

готовність до навчання, до сприймання критики, з’являються установки на ідентичність 

поглядів, кооперацію з іншими учасниками Т-групи; 

❖ рівень глибокого особистісного саморозкриття, коли у значній мірі 

ослаблюються, а у певних випадках навіть зникають, механізми психологічного захисту, 

зростає емпатія, атракція, чутливість до реакцій учасників, найбільш повно розкривається 

Я-концепція та Я-образ кожного з учасників СПТ. 

Психологічний зміст процесів, що відбуваються з учасниками СПТ, можна 

представити у вигляді сукупності індивідуальних та групових психічних процесів: 

❖ Зростання в учасників тренінгу рефлексії, яка дає можливість з’ясувати, якими 

їх бачать інші члени групи, якими вони є насправді, що дозволяє переглянути власну Я-

концепцію, наблизити своє ідеальне «Я» до реального. 

❖ Зниження егоцентричних тенденцій у поведінці учасників, яке стає можливим за 

рахунок перенесення акцентів зі свого «Я» на інше «Я». При цьому відбувається спочатку 

усвідомлене, а згодом підсвідоме заглушення егоцентричних проявів суб’єкта 
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(зменшується багатослів’я, збільшується кількість невербальних контактів, посилюється 

зворотний зв’язок, підвищується розуміння партнера та взаєморозуміння між членами Т-

групи. 

❖ Загострення психологічної чутливості учасників СПТ (зниження 

комунікативних порогів). Його суть полягає у підвищенні точності розпізнавання емоцій, 

почуттів, переживань, мотивів та підтексту учасниками тренінгу. Крім того, зростає 

точність передбачуваності поведінки партнера. У членів Т-групи посилюється увага до 

критичних моментів, загострюється відчуття ситуації, відчуття групових процесів 

(конфронтація, кооперація, інтеграція й т.п.). 

❖ Розгальмування. При цьому в учасників СПТ відбувається ослаблення дії 

захисних механізмів, нормативного самоконтролю, з’являється почуття захищеності та 

безпеки, зростає спонтанність поведінки, відкритість у висловленні думок і почуттів. 

Водночас із цим може існувати й протилежна тенденція, яка характеризується 

підвищенням відповідальності за свої слова та дії. Ця тенденція, як правило, має місце при 

директивному стилі ведення СПТ. 

❖ Актуалізація творчого потенціалу учасників СПТ. У процесі спеціального 

навчання у членів Т-групи зростає швидкість генерування ідей, оригінальність у 

вирішенні проблеми, збільшується варіативність поведінкових реакцій. 

❖ Об’єктивація поведінки членів групи. Цей ефект характеризується насамперед 

об’єктивацією суб’єктивних ставлень особистості, підвищенням адекватності самооцінок 

та взаємних оцінних ставлень, зниженням категоричності висловлювань, ускладненням 

когнітивних конструктів. 

Слід зазначити, що ефекти соціально-психологічного тренінгу проявляються по-

різному в окремих його учасників. Хтось із них отримує більш вагомі результати, тоді як 

інші учасники отримують значно менші результати, а може статись і так, що результат 

взагалі виявиться нульовим. Крім того, у різних учасників різні ефекти можуть 

характеризуватись різною стійкістю. Так, наприклад, частина ефектів може виявитись 

більш стійкою й з часом ще більше розвинутись, тоді як інша частина без відповідних 

підкріплень взагалі може зникнути. І насамкінець, виявити себе ефекти можуть у різний 

термін: одні проявляться вже у процесі тренінгу, інші – одразу після його закінчення, тоді 

як інші ефекти можуть проявити себе через великий проміжок часу. 

Психологічні ефекти тренінгу є перш за все результатом активної роботи самого 

учасника. Соціально-психологічний тренінг, як правило, дає лише поштовх до 

особистісних перетворень й не охоплює усього процесу психологічної трансформації 

особистості в цілому, а стосується тільки його початкової стадії. Активна позиція 

учасника тренінгу в генеруванні кінцевих результатів – момент принципово важливий. 

Тільки на цьому шляху активного самотворення особистості й можуть виникнути суттєві 

результати, які не обмежуються тільки корекцією зовнішніх, поведінкових проявів, а 

зачіпають глибинні психологічні утворення. 

Якщо до роботи у групі спілкування нерідко сприймалось як джерело особистісних 

та міжособистісних проблем, то тренінг дає можливість пережити й, таким чином, 

осягнути спілкування як глибинну, емоційно насичену реальність, яка являє собою 

самоцінність. Таким чином, соціально-психологічний тренінг може у тій, чи іншій мірі 

знімати в учасників стани емоційного дискомфорту, який вони відчувають через 

притаманні їм почуття невпевненості у собі й т.п. 

Тренінг-група 

Тренінг-група або Т-група була вперше створена К. Левіним у 1946 році в Енн-

Арборському університеті (Мічіган, США). Т-група завжди є невеликою, компактною, її 

чисельність становить, як правило, не більше ніж 12 чоловік. Склад Т-групи може бути 

гомогенним (однорідним) чи гетерогенним (різнорідним). Однак, гетерогенний склад має 

суттєві переваги перед гомогенним, оскільки члени групи мають різний життєвий досвід, 

погляди й переконання, що безумовно ускладнює роботу в такій групі, проте одночасно 
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робить її більш цікавою та ефективною. Т-група може бути новоствореною (вона 

об’єднує, спеціально підібраних для цієї цілі, людей), або створеною на базі формальних 

колективів (класу, виховної групи), однак слід зазначити, що ефективність роботи такої 

групи може виявитись низькою, оскільки важко подолати ті стереотипи поведінки, ту 

стійку систему стосунків, що склались у даній групі. Новостворена група, яка заснована 

на засадах взаємоповаги і довіри, й об’єднує людей із спільними проблемами безсумнівно 

є більш ефективною, ніж Т-група, що створена на базі формального колективу. Тривалість 

загального циклу занять у Т-групі – від декількох днів до декількох місяців. Зустрічі 

учасників можуть відбуватись щодня або бути більш рідкими, наприклад, один-три рази 

на тиждень. Тривалість однієї зустрічі – від однієї години до трьох і більше (при потребі). 

Може існувати декілька варіантів роботи з групою. При першому варіанті 

проводиться від 2 до 4 зустрічей на тиждень. Відповідно, увесь цикл занять триває 

протягом 4-5 тижнів. При другому варіанті проводиться одна зустріч на тиждень і увесь 

цикл триває 3-4 місяці. Проте практика свідчить, що проведення занять один раз на 

тиждень не є оптимальним. Великі проміжки часу між окремими зустрічами призводять 

до того, що на час кожного наступного заняття дещо забувається, страждає емоційний 

клімат групи, атмосфера довіри та відвертості, взаємини між учасниками групи, що 

склались на попередніх заняттях. 

При створенні Т-групи слід подбати про приміщення, у якому будуть відбуватись 

зустрічі членів групи. Приміщення має бути просторим, достатньо освітленим, теплим і, 

що особливо важливо, мати вентиляцію. Кімната, у якій будуть проходити заняття, має 

бути по-домашньому затишною, озелененою (з вазонами квітів та декоративних рослин), з 

неяскравим, притишеним освітленням. Бажано, щоб замість стільців у кімнаті були зручні 

(не глибокі) крісла. Важливо подбати про те, щоб ніщо не відволікало учасників від 

групової взаємодії (вимкнути телефон, радіо, забезпечити достатню ізольованість 

приміщення) і тільки у перерві між заняттями може звучати тиха приємна музика. Крім 

того, кімната повинна мати відповідне оснащення (телевізор, відеокамеру, 

відеомагнітофон, аудіомагнітофон). 

Найбільш ефективним розташуванням членів групи є півколо або коло (див.рис. 

5).Розташування членів групи колом («круглий стіл») згуртовує учасників, запобігає 

виникненню «фракцій», але зменшує вплив керівника групи. «Круглий стіл» виправдовує 

себе в разі, коли необхідно активізувати учасників, коли керівник групи стає виконавцем 

певної ролі або одним із учасників спільної діяльності. Розташування членів групи колом 

доцільне при проведенні дискусії, бесіди, воно дозволяє учасникам добре бачити і чути 

один одного, сприяє сприйманню невербальних проявів членів групи. Тому таке 

розташування потрібно застосовувати тоді, коли необхідно відпрацювати навички 

емоційного контролю, створити «теплу» атмосферу, інтенсифікувати спілкування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.Ж.5. Розташування учасників тренінгу колом 
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Рис.Ж.6. Розташування учасників «трикутником» 

 

Інше розташування групи («Трикутник») дозволяє відпрацювати навички лідера, 

водночас члени групи бачать один одного, можуть легко спілкуватися між собою, тобто 

таке розташування учасників робить можливим використання позитивних якостей 

«круглого столу», але на відміну від нього посилює вплив керівника чи лідера. 

 

       

       

       

       

       

 

Рис. Ж.7. Фронтальне розташування учасників тренінгу («Мітинг») 

 

Зображене на малюнку розташування групи отримало назву «Мітинг». Таке 

розташування членів групи доцільне на перших заняттях, коли відбувається знайомство 

учасників між собою, з керівником групи, з метою та завданнями тренінгу. Доцільно 

також використовувати таке розташування членів групи тоді, коли в учасників тренінгу 

відпрацьовуються навички керівника, промовця. 

 

   

 Рис. Ж.8. Розташування учасників «обличчям до обличчя» 
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Подібне розташування членів групи може застосовуватись тоді, коли група 

ділиться на дві команди, які конкурують між собою. Однак, таке розташування групи 

«обличчям до обличчя» може провокувати певне протистояння, конфронтацію. 

Отже, в залежності від мети кожного конкретного заняття його учасники можуть 

бути розміщені по-різному. 

Головними критеріями Т-групи є: 

взаємозалежність – усі залежать один від одного у досягненні своєї власної мети чи 

власних бажань; 

безпосередня взаємодія – усі члени групи знаходяться у безпосередній взаємодії, 

поведінка кожного впливає на інших і навпаки (саме тому кількість членів групи 

обмежена, бо пряма взаємодія можлива тільки у невеликих групах). 

Вважаємо за потрібне відмітити, що наслідки збільшення групи можуть бути 

негативними. Так зокрема: 

із збільшенням кількості членів групи може зменшуватись її згуртованість, 

збільшується вірогідність її дезінтеграції, розпаду та поділу на окремі угрупування. Це 

суттєво утруднює досягнення єдності, групової інтеграції; 

великою групою важко керувати, організовувати взаємодію її членів, 

налагоджувати між ними нормальні ділові та особисті взаємини; 

зростання групи може призвести до загострення взаємин членів групи; 

при збільшенні чисельності групи статус і авторитет одних її членів відповідно 

пропорційно до цього зростає, а інших – знижується. Таким чином, збільшується 

психологічна дистанція між ними; 

при зростанні групи середній внесок кожного із її членів у вирішення спільних 

проблем відповідно зменшується; 

зменшуються можливості для вияву окремими членами групи своїх здібностей та 

можливостей, задоволення актуальних потреб, самовираження й саморозкриття, що 

негативно впливає на розвиток особистості. 

За даними К. Роджерса, переважна більшість учасників Т-груп відмічає помітний 

стійкий позитивний ефект від тренінгових занять. Інші вчені також констатують, що у 

результаті впровадження системи тренінгових занять збільшується чутливість до 

емоційних проявів інших людей, міжособистісних явищ в групах, покращується розуміння 

самих себе, зростають уміння у сфері взаємовідносин. Наприклад, для спортсменів, 

акторів, вчителів існує велика кількість професійних навчальних тренінгових ігор-вправ, у 

процесі яких тренуються такі комунікативні якості, як спостережливість, пам’ять, увага, 

здатність передбачати емоційні реакції та вчинки людей, а також уміння виразно 

передавати свої переживання, впливати на інших. Таким чином, тренінгові методи здатні 

забезпечити всебічний розвиток комунікативних здібностей людини, зокрема, її 

диспозицію, комунікативні уміння і навички, психічні процеси, що забезпечують 

міжособистісну взаємодію. Слід зазначити, що нині існує чимало стратегій і тактик 

проведення корекційної роботи у Т-групі. Дана специфіка залежить як від висхідних 

методологічних засад, на яких базується групова діяльність, так і від мети, яка поставлена 

перед групою. Однак, спільним є те, що у групі суб’єкт налагоджує зворотний зв’язок та 

користується підтримкою інших членів групи, які мають схожі проблеми та труднощі. У 

групі легше відбуваються процеси інтроспекції, порівняння себе з іншими, й відповідно – 

корекція Я-концепції. Відтак досвід, набутий у штучно створених умовах, може 

переноситись особистістю у своє повсякденне життя. 

 Психологічні дослідження засвідчили, що причина активізуючого впливу 

групи на своїх членів в умовах спільної групової діяльності полягає, за висловом Л. 

Карпенко, у «просуванні мотиву» від одного суб’єкта до іншого. У процесі взаємодії один 

суб’єкт ніби «транслює» свою активність іншому, спонукаючи його до відповідної 

зворотної активності, при цьому другий суб’єкт може «транслювати» мотив третьому 

суб’єкту, попередньо когнітивно та афективно перетворивши його у новий мотив. Дана 
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ідея просування мотиву у групі дозволяє краще зрозуміти механізм інтеріоризації-

екстеріоризації, завдяки якому відбувається ефективне засвоєння соціального досвіду. 

Окрім цього, у групі спостерігається феномен соціальної фасілітації – підвищення 

швидкості чи продуктивності діяльності суб’єкта внаслідок актуалізації у його свідомості 

образу іншої людини (чи групи людей), яка постає в якості суперника чи спостерігача за 

діями даного суб’єкта (віддзеркалена суб’єктність). При створенні та функціонуванні Т-

групи необхідно дотримуватись таких норм: 

стабільність групи є засобом досягнення мети і забезпечується дотриманням правил, 

певних норм поведінки у групі та створенням творчої атмосфери; 

обов’язковою є наявність зворотного зв’язку, який сприяє розвитку в учасників тренінгу 

рефлексивних навичок, емпатії та атракції; 

робота у групі ґрунтується на повазі до кожної особистості, загальна продуктивність 

роботи групи залежить від внеску кожного з її членів; 

група має на меті спільні інтереси, які об’єднують її членів. 

Найчастіше робота у Т-групі має такі послідовні етапи: 

уявлення кожного учасника про власне «Я» («Який я?»); 

отримання зворотної реакції від інших членів групи («Який ти?», «Яким ми тебе 

бачимо?»); 

пошук кожним учасником нових форм міжособистісної взаємодії з урахуванням думок і 

реакцій інших людей; 

закріплення й відпрацювання ефективних форм поведінки, що отримали схвалення з боку 

більшості членів Т-групи. 

У символічному інтеракціонізмі, особистість яка є внутрішньо відносно стабільною 

у своїх базових властивостях, у зовнішній поведінці може виявляти себе по-різному, у 

залежності від ситуації та обставин. Тобто, у кожної людини є свої позитивні та негативні 

якості, свої переваги й недоліки, які вона виявляє у процесі взаємодії з іншими людьми, і 

те, які з них домінують у певний момент часто залежить від соціального оточення, від 

особливостей групи, в якій перебуває дана людина. Інакше кажучи, поведінка людини у 

групі визначається не тільки нею самою, а й іншими членами групи, які певним чином 

впливають на індивіда. 

Будь-яка Т-група завжди має свою групову динаміку, яка проявляється у 

сукупності внутрішніх групових соціально-психологічних процесів. До таких процесів 

відносять керівництво та лідерство, прийняття групових рішень, нормоутворення 

(вироблення групових правил та цінностей), формування функціонально-рольової 

структури у групі, згуртованість, конфлікти, груповий тиск та інші способи регуляції 

індивідуальної поведінки, тобто, усі ті процеси, які фіксують та забезпечують 

психологічні перетворення і зміни, що відбуваються у групі за час її існування. Ці зміни 

обумовлені як зовнішніми обставинами групової життєдіяльності, так і її внутрішніми 

суперечностями, в основі яких – дихотомія двох тенденцій групової активності: інтеграції 

та диференціації. 

Перша тенденція спрямована на посилення психологічної єдності членів групи, 

стабілізацію та упорядкованість міжособистісних стосунків і взаємодій, що склались, і є 

обов’язковою умовою збереження стабільності та цілісності групи. 

Друга тенденція проявляється у неодмінних процесах спеціалізації та ієрархізації 

стосунків членів Т-групи, відмінності їх міжособистісних ролей та психологічних 

статусів, що є одночасно стимулом і результатом розвитку Т-групи, але у той же час може 

призвести до порушення рівноваги та гармонії у стосунках членів групи. Існування двох 

паралельних і протилежних тенденцій зумовлює нерівномірність й стрибкоподібний 

характер процесу розвитку Т-групи, що має свої певні етапи й включає як можливий 

прогрес, так і можливий регрес у розвитку групи. 

У процесі розвитку Т-групи групова інтеграція постає як момент рівноваги даної 

системи, який з одного боку, фіксує й закріплює результати її перетворень, а з іншого – 
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адаптує їх до минулих параметрів системи. У цьому проявляється центральна 

системозберігаюча функція групової інтеграції, що обумовлює достатньо стійке 

відтворення групи як соціально-психологічного феномену. Відмінна властивість 

інтегративних процесів полягає у тому, що зазвичай вони приховані у функціонуванні 

групи, і тільки при подоланні раптових труднощів чи дисфункцій виявляють себе. 

Відповідно, до них можна віднести виникнення у членів групи почуття «ми», яке 

пов’язане із загостренням процесів групової ідентифікації й референтності, кристалізацію 

внутрішніх групових норм регуляції поведінки у конфліктних ситуаціях, спеціальні 

зусилля членів групи, які спрямовані на оздоровлення психологічного клімату. Поряд з 

такими спонтанними реакціями щодо нормалізації групової життєдіяльності у ситуаціях, 

які загрожують єдності групи, важливими, постійно діючими, факторами групової 

інтеграції є процеси керівництва та лідерства. 

У поле зору спеціальних досліджень групової інтеграції, як правило, потрапляють 

три аспекти групової життєдіяльності: міжособистісні емоційні стосунки членів групи, 

структура взаємодії між ними у процесі спільної діяльності та характер ціннісних 

орієнтацій і установок членів групи. Сучасні тенденції аналізу групової інтеграції 

обумовлені намаганням вирішити дві важливі проблеми. По-перше, побудувати цілісну 

системну концепцію групової інтеграції, яка б дозволила пояснити чисельні, часто 

суперечливі, ознаки інтеграції, та конкретизувати її функціональну роль у динаміці 

розвитку групи й, зокрема, пояснити зв’язок процесів інтеграції та диференціації групи. І 

по-друге, виявити особистісні детермінанти у груповій інтеграції, в тому числі й значення 

соціоперцептивних факторів у становленні групи. 

Роль тренера-консультанта в суб’єкт-суб’єктній взаємодії та вимоги до нього. 

Освіта вимагає чіткого визначення статусу і професійних обов’язків організатора 

навчання. У межах андрагогічної парадигми, вказує С. Змєйов, викладач стає експертом у 

даній технології навчання, організатором колективної навчальної діяльності, 

консультантом, співавтором програми навчання, який створює комфортні умови процесу 

навчання, і тільки потім — джерелом знань, умінь і навичок. Постать керівника або 

тренера є центральною при підготовці та проведенні циклу занять із соціально-

психологічного тренінгу. Саме керівник відповідає за розвиток психологічного 

мікроклімату в групі, який є важливою передумовою розгортання усіх основних тенденцій 

групового процесу. У той же самий час керівник не є «диктатором», його основна роль 

полягає в тому, щоб сприяти розвитку групи в цілому, та особистісному розвитку її 

членів,  зокрема. 

У цьому сенсі цікавою є позиція С. Вершловського. На його думку, викладач є 

передусім організатором навчання, який, поєднуючи у професійній діяльності різні 

функції, виконує три провідні ролі: «лікаря-психотерапевта» – надає допомогу в 

поновленні мотивації до навчальної й професійної діяльності, зменшує рівень 

тривожності, невпевненості в суб’єктів навчання; «експерта» – володіє змістом як 

андрагогічної технології, так і професійної діяльності тих, хто навчається; «консультанта» 

– володіє методологією супроводу процесу самоосвіти (цільове підвищення кваліфікації, 

випереджувальне навчання основ науково-дослідницької роботи, допомога в створенні 

проектів професійного й особистісного розвитку). 

За таких умов фахівцю – тренеру необхідно сформувати певні ціннісні орієнтації. 

Він має усвідомлювати соціальну значимість своєї діяльності; сприймати студента як 

самоцінний, самокерований суб’єкт; володіти емпатією, комунікативністю, 

самокритичністю; визнавати і поважати плюралізм життєвих позицій; сприймати 

навчання як спосіб життєдіяльності людини; усвідомлювати й визнавати рівноправну роль 

члена групи в процесі навчання й спілкування; за потреби вносити корективи у власну 

поведінку й способи професійної діяльності. 

На окрему увагу заслуговує особистість викладача, який у процесі суб’єкт-

суб’єктної взаємодії виступає у ролі тренера-консультанта. На відміну від традиційного 
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викладача-педагога, він вже не може бути простим транслятором знань, радше є колегою, 

компетентним радником, головне завдання якого полягає у формуванні стимулу до 

навчання, створенні умов для розвитку внутрішнього прагнення отримати відповіді на 

запитання. За таких умов мета навчання полягає не просто у набутті знань, а у формуванні 

умінь використовувати ці знання для розв’язання конкретних проблем. У навчанні тренер-

консультант основний акцент робить не на теорію, а на застосування різних концепцій, 

підходів, наукових положень на практиці. Тож, основні функції викладача як тренера-

консультанта виявляються у: 

❖ керуванні (ознайомленні з програмою й метою навчання, його правилами, 

визначенні порядку виконуваних дій та їх змістового наповнення; 

❖ експертизі (створенні умов щодо адекватного аналізу дій, що відбуваються); 

аналізі (коментуванні певних результатів роботи та групових процесів, підведенні 

підсумків та формулюванні висновків). 

Виконання їх ґрунтується на трьох принципах: 

Принцип рівності. Організатор навчання є рівноправним учасником процесу 

навчання. Він організує й веде бесіду, налаштовує аудиторію на можливість обговорення 

будь-якої інформації. Обов’язковою умовою є повага до позицій аудиторії, право на 

особисту думку, урахування життєвого досвіду тих, хто навчається. 

Принцип активної творчості. Оскільки попередній досвід учасників навчання 

впливає на стереотипи, аудиторію необхідно підготувати до сприйняття нового знання, 

генерації свіжих ідей; створити творчу атмосферу в групі, коли нове знання не просто 

обговорюється, але й самостійно формулюється. Для цього важливими є яскрава 

наочність, обговорення у мікрогрупах, поєднання непоєднуваного, рух, музика тощо. 

Принцип особистості. Заняття відбуваються за універсальною схемою, яка 

враховує принципові особливості всіх студентів, а не кожного окремо. При цьому слід 

пам’ятати, що кожен з них – особистість із притаманними їй особливостями. 

Таким чином, викладач, який виступає в ролі тренера-консультанта та 

використовує тренінгову форму роботи зі слухачами в процесі їх навчання, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації, повною мірою реалізує акмеологічні принципи 

усвідомленого розвитку (саморозвитку). 

У процесі організації тренінгової діяльності тренери досягнуть найбільшого успіху 

за умови урахування особливостей організації навчальної діяльності психологів, 

опираючись при цьому на сукупність підходів. Проаналізуємо їх. 

Навчання залежить від мотивації. Залучення студентів до активного навчання 

значною мірою залежить від конструктивної мотивації. Однак для cтудентів-психологів 

мотивація – це не тільки сукупність мотивів, оскільки велику роль тут відіграють і 

ситуативні фактори (вплив інших людей, специфіка діяльності й ситуації тощо). Таким 

чином, мотивація – це сукупність усіх факторів (як особистісних, так і ситуативних), які 

спонукають до активності (діяльності) людину. У психологів мотивація проявляється у 

постановці цілей, підтриманні уваги протягом діяльності, докладанні зусиль і 

наполегливості в досягненні. Мотивація управляє діяльністю, спонукальною причиною 

якої стає потреба, суб’єктивна ймовірність успіху, а також індивідуальна оцінка 

досягнень. 

Існують можливості примусити студента навчатися, але змусити його навчатися із 

задоволенням можна тільки через формування у нього відповідної мотивації. Водночас і 

до вивчення мотивації навчання доцільно підходити саме з точки зору її формування. 

Результати вивчення мотивації можуть стати вихідною позицією для створення засобів її 

формування, розвитку або корекції вже існуючої мотиваційної сфери. 

Тренеру слід пам’ятати, що кожна людина очікує від навчання не тільки нових 

знань, а й прагне через навчання до самореалізації, шукає відповіді на запитання, що 

стосуються її особистого життя. Студенти-психологи вважають висококваліфіковану 

професійну діяльність не тільки соціально важливим явищем, а й, насамперед, 



575 
 

  

особистісною, суб’єктивною цінністю. Тому тренер повинен ураховувати, що 

мотивування навчальної діяльності є важливою складовою тренінгів. Мотивація навчання 

забезпечується через цікаву, змістовну діяльність, актуальність тематики, самопізнання й 

самооцінювання, використання нестандартних технік, практичну значимість навчання, 

самостійну насиченість взаємодії, колегіальну підтримку. Реалізації цих підходів 

відбувається у конкретних ситуаціях, якими повинна бути насичена тренінгові діяльність, 

– ситуації визнання, успіху, емпатії, колективного обговорення, логічного спілкування, 

самооцінювання, самоаналізу, самостійного зіставлення і порівняння. Тренер повинен 

ураховувати вікові особливості студентів, мотивуючи їхню діяльність, знати, що подання 

нової інформації має зпиратися на раніше здобуті знання, інтегрувати нові ідеї в контекст 

відомого. Впливає на мотивацію навчання й організація навчального процесу, що також 

повинна враховувати специфіку студентів-психологів. Другорядними, але також 

важливими мотивами для них, є очікування задоволення від спілкування, нових 

знайомств, змін у напруженому ритмі життя. 

Навчання залежить від здатностей тих, хто вчиться. Доволі часто молодь 

вступає до ЗВО без сформованого усвідомлення того, навіщо їм це потрібно, проте завжди 

можна знайти мотиви, які спонукатимуть до професійнозорієнтованого навчання. 

Студенти вносять у процес навчання комплекс складових, зокрема, особистісні 

особливості, власні інтереси, вподобання, здібності, знання, звички, навчальний стиль, 

досвід дитинства, етапи індивідуального розвитку та ін. Існують різні методи визначення 

й урахування навчальних стилів. Деякі дослідники пропонують виділяти візуальний, 

аудиторний і кінетостатичний типи навчальних стилів. Важливо враховувати особливості 

сприйняття інформації, яким віддають перевагу учасники занять. Для ефективного 

застосування індивідуальних здатностей учасників, в процесі підбиття підсумків або 

проведення презентацій проміжних видів діяльності тренерам доцільно використовувати 

записи на великому аркуші паперу. Таким чином задовольняється потреба і у візуальному, 

і у вербальному сприйнятті інформації. Водночас слід звертати увагу на тих, хто нерішуче 

бере участь в обговореннях, відволікається. Залежно від виявлених особливостей і проявів 

поведінки на проміжних етапах структурується подальше проведення тренінг-заняття й 

використовуються відповідні методи для інтенсифікації його впровадження з певною 

метою. Створюючи на занятті ситуації саморозкриття й успіху, необхідно дати учасникам 

можливість виявити здатності, продемонструвати сильні сторони, отримати визнання, 

підтримку від колег і тренерів. 

Навчання залежить від активного залученняусіх суб’єктів навчання до 

співпраці. Організатор тренінгів повинен постійно піклуватися про максимальне 

залучення усіх учасників до процесу навчання — від досвідчених учасників тренінгу до 

новачків. Досвід і особливості навчальної діяльності мають значення для вибору методів 

активного навчання, але не впливають на ступінь включеності у тренінгові процеси 

учасників навчання. У процесі тренінгу кожний учасник повинен мати можливість 

висловлюватися, брати участь в обговореннях, рольових і ділових іграх, виконанні 

практичних завдань, «мозкових штурмах», формуванні правил поведінки, розпорядку 

тощо. Зрозуміло, що природний рівень активності кожної людини різний, але саме від 

майстерності тренера залежить створення умов для активного залучення учасників у 

процес навчання. В основі цього підходу лежить переконання, що студенти навчаються 

ефективно, коли взаємодіють не тільки із тренером, а й один з одним. Значний вплив на 

ефективність проведення тренінгу має відповідна облаштованість аудиторії, кількість і 

якість роздавальних, демонстраційних матеріалів, посібників та інших допоміжних 

засобів. 

Навчання залежить від створеної атмосфери комфорту й взаємоповаги. 

Атмосфера в аудиторії значно впливає на мотивацію кожного учасника, полегшує 

усвідомлення розвитку необхідних професійно значущих рис, активізує процеси творчості 

й пізнання. Уся діяльність тренера має бути спрямована на створення сприятливого 
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психологічного клімату на заняттях. Досягається це, насамперед, засобом поведінки 

самого тренера, який має схвалювати, підтримувати міркування й висловлювання різного 

характеру, водночас не доцільно робити зайвих зауважень, критикувати або ж 

принижувати. Метою тренера, крім заохочення до виконання навчальних завдань, є 

зміцнення впевненості учасників, підтримка позитивної самооцінки й самоповаги. Тільки 

у такій атмосфері комфорту й взаємоповаги створюється підґрунтя для виникнення нових 

ідей, поглядів, міркувань. Сприятливими для створення атмосфери є вправи, наприклад, 

«криголами», які застосовують на початку занять для налагодження позитивних стосунків, 

знайомства учасників. В основній частині занять звертають увагу на те, як учасники 

ставляться один до одного, наскільки вони налаштовані на співпрацю, як допомагають 

один одному. Заключна частина тренінгу дозволяє встановити: задоволені чи не 

задоволені учасники різними аспектами навчального процесу, у тому числі, й 

атмосферою. Допоміжні методи навчання також ефективно «працюють на атмосферу», 

оскільки допомагають зняти емоційну напругу, збалансувати різні види діяльності, 

стимулюють пам’ять і увагу. Все це сприяє успішній роботі кожного учасника, спонукує 

його максимально реалізуватися. Поняття атмосфери охоплює не тільки соціальний 

особистісний аспект. До нього належить і якість матеріального оточуючого середовища. 

Якісне освітлення приміщення, зручна обстановка, наявність місця для рухових пауз, 

питної води, час на перерви – усе це істотно допомагає створити атмосферу, де можна 

комфортно й ефективно працювати. Атмосфера тренінгів залежить не тільки від тренера, 

його поведінки, організованості й старанності. Кожний учасник занять вносить свою 

частку в створення цілісного мікроклімату. Велику роль тут відіграє його відповідальність 

і толерантність, культура поведінки й повага до інших, моральні цінності й переконання. 

Навчання засобом тренінгу є практичним і спрямованим на розв’язання 

проблеми. Суть цього підходу полягає у забезпеченні інтегрувати здобуті знання, уміння, 

навички, ефективно розв’язувати повсякденні психолого-педагогічні проблеми. 

Надзвичайно важливим засобом досягнення цього є ретельне планування тренерської 

роботи. Планування тренінгу гарантує відповідну деталізацію матеріалу для того, щоб 

жодний важливий аспект або дія не були пропущені. Планування вимагає від тренера 

цілеспрямованості й дисциплінованості. Однак, на відміну від структурованого підходу, 

планування не виключає можливості спонтанних дій і виникнення несподіваних ситуацій. 

У вступній частині тренер привертає увагу до проблеми, з’ясовує очікування учасників, 

зацікавлює темою, дає можливість визначити проблему й переконатися, що зміст роботи 

має значення для практичної діяльності. Далі викладається основний зміст тренінгу. 

Досвідчені тренери намагаються починати заняття з того, що учасники вже знають, з чим 

вже знайомі, і на цій основі подавати нову інформацію. Якщо нехтувати цим правилом, 

навчання для втратить свою проблемність й стане нецікавим. Крім того, постійно 

необхідно звертати увагу на формування практичних навичок, які будуть застосовуватися 

у подальшій професійній діяльності. Спеціальний відбір завдань, вправ, формулювання 

спонукальних питань, перевірка якості виконання завдань, презентація результатів роботи 

в групах, які здійснюють самі учасники, уможливлюють вироблення певних навичок, які 

допоможуть у реальних ситуаціях. Заключна частина тренінгу повинна поглибити 

розуміння того, як були пов’язані між собою окремі складові заняття, яке значення мала 

кожна з них для практичної роботи. Протягом самого тренінгу надзвичайно важливо 

постійно встановлювати зворотний зв’язок, який дозволяє конкретизувати практичні 

потреби тих, хто навчається, та вносити відповідні корективи, зміни. Беручи до уваги 

вікові особливості, досвідченість, розвинену самосвідомість, тренер може досягти успіху 

у навчальній діяльності лише за умови забезпечення практичної значимості змістових й 

методичних аспектів своєї роботи, постійно створюючи проблемні ситуації, стимулюючи 

розумові операції, розмірковування, практичні дії. У цьому випадку навчання стає 

потрібним, вагомим, студенти одержують задоволення від тренінгу й стають 

повноправними суб’єктами навчання. 
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Навчання засобом тренінгу повинне відповідати індивідуальним особливостям 

учасників. Цей підхід акумулює усі попередні й опирається на них. Його особливістю є 

урахування більш широкого спектра відмінностей як індивідуального, так і особистісного 

характеру. До індивідуальних особливостей належать вік, стать, тип вищої нервової 

діяльності, стан здоров’я, стан аналізаторів та інші характеристики природного, 

біологічного розвитку людини. До особистісних відмінностей належать особливості 

характеру, інтересів, мотивів, спрямованості, цінностей, досвіду, поглядів і переконань. 

Для реалізації цього підходу тренер має використовувати різні методи виявлення 

індивідуальних особливостей: від простого спостереження за поведінкою й діяльністю 

учасників, опитування, анкетування до аналізу продуктів їхньої індивідуальної діяльності, 

створення нескладних експериментальних ситуацій природного характеру. Застосування 

методів активного навчання дає можливість насичувати тренінгову діяльність формами 

роботи, які висвітлюють відмінності характеру, темпераменту, мотивів, інтересів, 

захоплень. У подальшій роботі тренер аналізує інформацію про певного учасника й 

обирає рішення щодо найбільш ефективної організації його навчання. Це позначається на 

залученні до різних видів вправ, виборі шляхів впливу на погляди й переконання, 

індивідуальних поясненнях, темпі діяльності тощо. Гнучкий режим тренінгу дозволяє 

зробити це, оскільки тренери, визначаючи тривалість виконання певного завдання, 

орієнтуються не стільки на свої плани й програми, скільки на реальні можливості учнів і 

їхню зацікавленість проблемою.  

Умови ефективного використання методів активного навчання. Результати 

оцінювання практики тренінгової діяльності допомагають визначити умови ефективного 

використання методів активного навчання. Від них значною мірою залежить 

результативність подальшого впровадження названих методів у практику освітньої 

діяльності. Перелік цих умов охоплює питання планування навчальної діяльності, 

залежність потреб кожної особистості, потреб організації, компетентності і 

професіоналізму тренера, підтримку й розуміння з боку адміністрації й колег. Сюди також 

входять узгодження тренінгової діяльності з основними принципами навчання дорослих, 

орієнтація на певні цілі, бачення й прогнозування конкретних результатів цієї діяльності. 

Важливими умовами ефективного використання тренінгових технологій є застосування 

тільки випробуваних, перевірених технік, методів і видів роботи, опора на використання 

практичного досвіду учасників, розвиток лідерських навичок, використання стимулів і 

нагород, установлення зворотних зв’язків, забезпечення звітності й оцінювання. Ці умови, 

діючи в комплексі, значно краще впливають на цілісність моделей навчальної діяльності, 

успішність набуття відповідних умінь і навичок. Отже, методи активного навчання 

позитивно впливають на навчальний процес і впроваджуються в подальшу практику 

успішно тоді, коли правильно спланована навчальна діяльність. Професійна підготовка, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації та інші види навчальної діяльності набувають 

більшої ефективності за умови, коли вони самі беруть участь у плануванні цілей, видів та 

кінцевих результатів діяльності. Самостійно спланована професійна підготовка здається 

учасникам осмисленішою й сприймається з більшою готовністю. Досягається такий 

результат шляхом обговорення планів, намірів, запитів, потреб, колективного відбору 

найбільш ефективних форм роботи, визначення зручних термінів, сприятливого режиму 

роботи. За умови комплексного урахування цих компонентів навчальної діяльності, а 

також завчасного попередження можливих ускладнень у застосуванні тренінгового 

навчання, воно стає максимально ефективним як для особистості майбутнього психолога, 

так і для професійної діяльності. 

Навчання узгоджується із прийнятними для психологів принципами навчання. 

Вибір тренером принципів навчання є важливою умовою ефективності тренингу. Оскільки 

саме навчання повинно: відповідати потребам; бути придатним для практичного 

використання в їхній роботі; давати можливість для професійного і особистісного росту; 

активно залучати до навчальної діяльності; ураховувати попередній досвід; заохочувати 
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до розмірковувань щодо минулого досвіду, майбутніх досягнень стосовно професійного й 

особистісного росту; приносити задоволення. 

Важливою умовою ефективності тренінгу є чітке визначення його цілей. Оскільки 

чим конкретніше визначено завдання й сплановано результати навчання, тим більшого 

вдається досягти. Завдання повинні враховувати бажані знання, уміння, навички, а 

головне, бути зорієнтованими на відповідну (вікову, професійну та ін.) групу. Цілі й 

завдання треба диференціювати залежно від загальної стратегії тренінгу, а також 

конкретизувати відповідно до окремих змістовних складових або тем. Формулюючи цілі й 

завдання, необхідно враховувати інтереси аудиторії, вносити відповідні зміни й 

доповнення й досягти додаткових цілей у результаті роботи. За таких умов тренінг 

зміцнює позитивне ставлення до навчання, активізує пізнавальну діяльність, підвищує 

відповідальність учасників занять, сприяє формуванню позитивної самооцінки. На окрему 

увагу заслуговує й спонтанне реагування, коли виникає необхідність уточнити завдання 

на початку тренінгу й відповідно змінити зміст або уточнити структуру тренінгу. Але така 

зовнішня спонтанність є свідченням високої майстерності тренера, його професіоналізму 

й гнучкості. Вбачаємо необхідність у висвітленні існуючих різноманітних стратегій 

проведення групової роботи. Виділяють три основні стратегії: вільне ведення групи, 

програмоване ведення та компромісну форму. Перша з названих стратегій є найбільш 

складною й доступна тільки спеціалісту з високою кваліфікацією та значним досвідом 

роботи. Зовні така стратегія виглядає як позиція мінімального втручання у груповий 

процес. Керівник не пропонує ані завдань, ані проблем, ані способів їх вирішення. Це 

врешті решт змушена робити сама група. Ось у цьому й проявляється головна суть даної 

стратегії ведення групи. Програмоване ведення групи передбачає наявність у керівника 

програми усього циклу занять в цілому, та кожного окремого заняття, зокрема. У 

відповідності до заздалегідь розробленого плану учасникам пропонуються конкретні теми 

та завдання. Усі ці завдання попередньо пояснюються керівником, а після їх виконання 

обов’язково обговорюються. Такий підхід є близьким до традиційної схеми навчання, що, 

з одного боку, полегшує його, а з іншого – надто його формалізує, обмежує спонтанну 

активність учасників, їх самостійність, оскільки вони майже в усьому покладаються на 

тренера, що ставить під сумнів саму ідею тренінгу. 

Найбільш часто практикується компромісна форма проведення тренінгу, коли 

органічно поєднуються елементи програмованості з відступами в сторону вільної стратегії 

ведення групи. Тобто, виникає ситуація, коли окремі завдання або теми пропонуються 

керівником групи, а окремі – самими учасниками. Крім того, такий підхід дозволяє 

вирішувати певні проблеми, які спонтанно виникають у групі, за принципом «тут і тепер». 

Саме такий підхід є найбільш продуктивним, оскільки стимулює розвиток групи та її 

членів. 

Основна роль керівника полягає також у тому, щоб задати а потім підтримувати 

необхідні норми спілкування у групі. Ці норми він спочатку пояснює учасникам тренінгу, 

а згодом наполегливо впроваджує у практику роботи групи. Таким чином, роль керівника 

є вирішальною, оскільки він виконує функцію «пускового механізму» групових процесів, 

тоді як згодом група в значній мірі працює за принципом саморозвитку системи. Згідно з 

цим, загальне завдання керівника групи полягає в тому, щоб безпосереднім чином 

впливати на параметри групового процесу, і тільки опосередковано – на окремих його 

учасників. 

Реалізація цього завдання включає певні аспекти. Так, перш за все, керівник має 

забезпечити суб’єкт-суб’єктний характер спілкування з учасниками тренінгу. Це 

передбачає, що тренер будує свої відносини з групою за принципом роботи з нею та у ній, 

свідомо виконуючи у процесі групової взаємодії дві ролі – учасника та керівника. З цього 

власне й починається реалізація основного принципу інтерсуб’єктної схеми спілкування – 

рівності психологічних позицій партнерів. Щоб цього досягти, керівник має йти на 

реальну взаємодію з членами групи й налаштувати себе на те, щоб не тільки самому 
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впливати на учасників тренінгу, але щоб і він став об’єктом впливу інших учасників. Це 

означає, що керівник повинен взяти на себе частку загального «тягаря» рядового учасника 

групового процесу, бути не стільки керівником, скільки одним із членів групи, та бути 

психологічно готовим до того, що йому, можливо, прийдеться вислухати чимало 

відвертих, не завжди приємних висловлювань на свою адресу. 

Як зазначає Т. Яценко, керівник повинен володіти цілою низкою якостей: 

❖ бути спроможним визнати у групі свої помилки й прорахунки (якщо такі 

трапляються) і йти на такий самий ризик, якого він очікує від членів групи; 

❖ діяти на основі розвиненої інтуїції; 

❖ досліджувати свій внутрішній світ; 

❖ висловлювати застереження та сподівання стосовно розвитку групового 

процесу; 

❖ робити самому те, на що він очікує від інших членів групи; 

❖ чітко розуміти закони, яким підлягають групові процеси та індивідуально-

особистісні зміни; 

❖ володіти науковими та методичними основами психологічного впливу на іншу 

особу, що в першу чергу передбачає розуміння «психологічних захистів»; 

❖ не включати в групу людей, схильних до психічного захворювання (на нашу 

думку, мова насамперед йде про реактивні психічні стани); 

❖ попереджувати майбутніх учасників навчання про ті емоційні навантаження, які 

вони можуть переживати в процесі психокорекції, а також про передбачувані результати; 

❖ уникати занадто ризикованих форм роботи у групі, для виконання яких в 

учасників недостатньо підготовки й досвіду, або які викликають глибокі дезінтеграційні 

ефекти; 

❖ захищати право членів групи на вибір, блокувати груповий тиск і спроби 

приниження гідності того чи іншого члена групи; 

❖ уникати нав’язування своїх цінностей і переконань учасникам навчання. 

Поважати їхню здатність до незалежності та самостійного мислення при аналізі одержаної 

в групі інформації; 

❖ бути уважним до виявлення в окремих учасників групи ознак психологічного 

виснаження. Перевантаження потрібно попереджувати, слідкувати за режимом роботи й 

відпочинку; 

❖ непомітно стимулювати здійснення аналізу групового матеріалу учасниками 

навчання. В кінці кожного заняття бажано виділяти час для висловлення присутніми своїх 

думок про заняття, про те, що їх задовольнило, а що ні, що непокоїть, що хотілося б 

змінити, яку проблему хотілося б поставити на обговорення; 

❖ готувати учасників навчання до реалізації здобутого в самому житті, де можливі 

негативні реакції на новоутворення в поведінці, бо вони будуть незвичними та 

суперечитимуть їхнім егоїстичним інтересам. Проблеми, які можуть виникати, доцільно 

обговорювати в групі, апробуючи нові форми поведінки та шляхи їх вирішення. Пояснити 

учасникам, що дана група є своєрідною навчальною лабораторією самопізнання, а норми 

її функціонування є часто значно гуманнішими й відкритішими, ніж цього потребує 

життя, через що пряме перенесення групових норм та принципів у життя часто 

недопустиме. 

Суттєвою особливістю групового процесу, який будується за інтерсуб’єктною 

схемою, є вимога уникати, по можливості, прямого оцінювання дій учасників. Для 

керівника групи неприйнятна позиція «судді», який оцінює певні дії або поведінку членів 

групи та формулює безапеляційний вердикт. Звичайно, уникання категоричного 

оцінювання зовсім не означає того, що керівник є пасивним та байдужим до групового 

процесу. Навпаки, його головним завданням у даному випадку є зробити так, щоб 

учасники, отримуючи інформацію про себе та свої дії від інших членів групи, навчились 
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самостійно та адекватно себе оцінювати, при необхідності, коригуючи свої власні 

уявлення про себе. 

Таким чином, учасників тренінгу слід навчати розумінню того, що відбувається не 

лише в групі, а й у них самих в процесі спеціального навчання. Це сприяє глибокому 

самодослідженню. Важливо, щоб учасники зрозуміли, що групова психокорекція – це не 

час дозвілля, а час напруженої роботи із самовдосконалення. Якщо керівник не 

приділятиме належної уваги цьому, то члени групи можуть працювати без ентузіазму над 

особистісними змінами, вони обмежуватимуться лишень почуттям емоційного 

піднесення. 

До сказаного слід додати, що тренер повинен володіти здатністю прийняти себе, 

кожного учасника такими, якими вони є, довіряти груповому процесові й однаково 

стримано ставитись як до його успіхів, так і невдач. Керівник зобов’язаний встановити 

безумовне позитивне ставлення до особистості учасника тренінгу в цілому, навіть при 

наявності незгоди з окремими проявами його поведінки. 

Необхідно привчати членів групи бути активними учасниками групового процесу, 

а не його спостерігачами. Керівнику належить також знати, що може гальмувати 

активність членів групи. Передусім, це побоювання виявити перед іншими власні 

негативні або слабкі сторони. Тому так важливо допомогти учасникам тренінгу відкрити у 

собі нові позитивні якості, що стимулюватиме їхнє самовиявлення. 

Приділяючи увагу емоційній стороні спілкування, слід зазначити важливість 

відвертості керівника, його щирість в емоційних проявах, його автентичність, оскільки це 

усе має значення для успішної роботи групи. Для керівника групи неприпустимо 

маскувати свої справжні почуття, оскільки це призводить до руйнування атмосфери 

довіри та відвертості. Саме тому керівнику варто з самого початку обрати позицію щирого 

виявлення власних почуттів. Тому слід пам’ятати, що для учасників групи він є 

своєрідним еталоном, який вони свідомо чи підсвідомо наслідують. Доцільно навіть, щоб 

керівник обговорював з учасниками тренінгу власні проблеми, що свідчить про його 

цілковиту відвертість та слугує для учасників тренінгу наочним взірцем їх розв’язання. 

Крім того, це стимулює членів групи до відвертості, до саморозкриття. Однак, керівник 

групи повинен остерігатись «розчинення» своєї особистості в групових проблемах, а 

також обтяження групи своїми власними проблемами. Мистецтво співпереживання 

полягає в той же час у здатності зберігати власну індивідуальність. 

Для керівника групи багато важить здатність поєднувати планомірність у роботі з 

вмінням легко, при необхідності, відступати від плану, імпровізувати по ходу заняття, 

своєчасно реагуючи на зміни у групі й довіряючи, таким чином, спонтанному плину 

групового процесу. Насамкінець, існують типові помилки ведення групи, яких керівнику 

потрібно уникати: 

❖ Загрозливою є тенденція керівника використовувати групу у власних цілях. 

❖ Дії керівника будуть менш ефективними, якщо він починає маніпулювати 

групою у власних інтересах. Такі, навіть незначні прояви з його боку, можуть суттєво 

послабити, а то й зовсім зруйнувати довіру групи. Якщо керівник має якісь особливі 

плани, краще їх щиро висловити у групі. 

❖ Деякі керівники оцінюють ефективність групи за її емоційним станом 

(наприклад, скільки учасників плакало при обговорення певної проблеми), що також є 

неприпустимим. 

❖ Негнучка орієнтація тільки на якусь одну стратегію може стати причиною 

недовіри членів групи до керівника. Важливо спонтанно використовувати різноманітні 

підходи, які здаються найбільш ефективними у даній ситуації. 

❖ Неприпустима центрація керівника на власних проблемах, оскільки це заважає 

ефективній роботі групи. 

❖ Керівник не повинен надто часто давати певну інтерпретацію мотивів або 

причин поведінки членів групи. Якщо вона є неточною, то не допомагає, а якщо є вдалою, 
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може викликати психологічний захист з боку учасника, чи навпаки зробити його зовсім 

беззахисним. 

❖ Керівнику потрібно уникати висловлювань маніпулятивного типу («А зараз ми 

усі...»), оскільки це обмежує свободу учасників тренінгу й заважає спонтанному вияву 

активності. 

❖ Помиляється той керівник, який бере на себе роль «експерта» групового процесу 

й не приймає активної особистої участі у цьому процесі. Це заважає створенню у групі 

клімату довіри та відвертості, а в окремих випадках, навіть унеможливлює його. 

Перешкоди у тренінговій діяльності. Не можна забувати про те, що на шляху 

впровадження активних методів навчання, до яких безумовно належать і тренінги, 

існують певні перешкоди. Окреслимо найсуттєвіші. 

1. Вплив освітніх традицій. Традиційне навчання передбачає наявність у студентів 

навичок організованості, вміння долати посильнітруднощі, сприймати інформацію. Такі 

фактори не можуть не впливати на ставлення до організації навчального процесу, тому, 

готуючись до навчальних занять, викладач-тренер приділяє значну увагу розробці змісту, 

що відповідає потребам аудиторії. Проте, як правило, мало уваги надається відбору форм і 

методів роботи, за допомогою яких учасники занять ставали б активнішими. 

2. Почуття дискомфорту, що викликають будь-які зміни. Така ситуація виникає 

тоді, коли викладачі мають невеликий досвід використання активних технологій, а 

студенти заздалегідь не підготовлені до роботи в активному режимі, налаштовані тільки 

на пасивне сприйняття інформації. Дискомфорт можливий і тоді, коли між викладачем-

тренером і студентами не виникає атмосфера толерантності й поваги, а викладач 

застосовує методи активного навчання штучно, примусово, авторитарно впливаючи на 

групу. 

3. Слабка мотивація до змін. Перед кожним викладачем, який починає 

впроваджувати тренінгові технології, виникає проблема мотивації до діяльності, оскільки 

така діяльність вимагає постійної додаткової роботи над підвищенням професійної 

майстерності, розробки нової тематики, змісту, планів і програм. Тоді як мотивація до 

такої копіткої роботи часто є достатньо слабкою. Навпаки, викладач може стикнутися з 

нерозумінням, неприйняттям з боку адміністрації або колег, для яких навчання такими 

методами є неприйнятним. Отже, найбільш суттєвими мотивами для викладача стають 

його власні переконання в правильності вибраного шляху, ідей демократизації й 

гуманізації, розуміння важливості особистісно-орієнтованого навчання. 

4. Нестача моделей та інформації про ефективне навчання. Для особистої 

впевненості, вільного володіння аудиторією, варіювання змістом і методами у разі 

потреби під час проведення тренінгу викладачу необхідно опанувати значним арсеналом 

тренінгових технік, мати досвід участі в тренінгах у ролі й учасника, і тренера. Такий 

досвід допомагає одержати конкретну пізнавальну інформацію про методи активного 

навчання, свідомо сприймати інформацію з літератури. На жаль, досвід проведення 

тренінгів у освітніх установах поки що дуже незначний, що суттєво гальмує процеси 

активізації навчання психологів. 

5. Сукупність ризиків. Наприклад: студенти не будуть брати активної участі в 

роботі; не будуть застосовувати уявні операції вищого рівня або недостатньо засвоять 

зміст; викладач втратить контроль, оскільки йому не вистачає знань і умінь з організації і 

проведення тренінгу, або його розкритикують за нестандартний стиль навчання. Проте, як 

показує досвід, результати, здобуті внаслідок використання активних методів навчання, 

значно перевищують ризики. 

Наведемо деякі поради, як подолати перешкоди у використанні активних методів 

навчання: 

❖ не треба експериментувати відразу занадто широко, доцільно 

впроваджувати не більше одного активного методу на тиждень; 
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❖ у процесі впровадження нового методу доцільно презентувати його як 

альтернативу попереднім методам, а також встановити зворотний зв’язок; 

❖ не треба перевантажувати учасників великою кількістю видів діяльності; 

❖ необхідно надати чіткі інструкції учасникам, лаконічно формулювати, чого 

від них очікують. 

Методи і прийоми, які доцільно використовувати для досягнення у тренінгах 

високого результату: 

❖ Презентація (поясніть що і як треба робити). 

❖ Демонстрація (покажіть на відео або за допомогою рольової гри, як це треба 

робити). 

❖ Практика (дайте можливість самостійно відтворити відповідну діяльність). 

❖ Зворотний зв’язок (проаналізуйте, що було зроблено добре, а що можна 

зробити краще). 

❖ Обговорення в невеликих групах (дайте можливість обмінятися думками). 

❖ Планування подальших дій (спрогнозуйте разом переваги набутих 

практичних умінь). 

Проте вибір конкретного виду тренінгу завжди залежить від особливостей групи 

учасників (вікових, професійних тощо); тематики занять; рівня складності проблем, які 

треба розв’язати у процесі тренінгу. Розглянемо деякі з них: 

Тренінг комунікації. Найчастіше до тренінгової програми входять: ознайомлення зі 

стадіями та видами спілкування, встановлення контакту, орієнтація на розуміння 

проблеми, техніки активного слухання, невербальне спілкування (передача інформації, 

передача емоцій, використання жестів), пошук спільного рішення, використання 

аргументів, прийняття рішення, вихід з контакту. Тренінг комунікації має на меті 

підвищення упевненості в собі, самооцінки, розвиток відчуття внутрішньої і зовнішньої 

свободи; особисте зростання, самопізнання, подолання суб’єктивних обмежень в 

спілкуванні, ментальне і поведінкову розкутість; розвиток внутрішньої та зовнішньої 

спостережливості, психологічної «чуттєвості», комунікативної інтуїції, здібностей до 

аналізу ситуацій спілкування. 

Сенситивний тренінг, як правило, використовується у групах навчання на курсах. 

Він спрямований на розвиток розуміння інших людей, акцент робиться на емоційне 

навчання, на ставлення учасників один до одного. Групи сенситивного тренінгу 

акцентовані на загальний розвиток індивіда. Первинним є виявлення життєвих цінностей 

особистості, посилення почуття самоідентичності. 

Цілями сенситивного тренінгу є розвиток компетентності у спілкуванні; розвиток 

активної соціально-психологічної позиції учасників; підвищення психологічної культури; 

розвиток соціально-перцептивної компетентності; набуття узагальнених діагностичних 

знань і умінь, а також самопізнання. Особливого значення, за цією технологією, набуває 

принцип «тут і зараз» замість «там і тоді». Елементи цього виду тренінгу, коли учасники 

обговорюють самих себе і власне бачення своїх взаємовідносин у невеликій 

неструктурованій групі, використовуються педагогами, психотерапевтами, а також 

психологами у процесі навчання керівників трудових колективів, спеціалістів, 

представників комунікативних професій. 

Тренінг презентації. Основний зміст тренінгу полягає у відпрацюванні техніки і 

технології промови, навичок контакту і роботи з аудиторією. Мета тренінгу презентації 

полягає у підготовці учасників проводити презентації, виступати перед аудиторією; 

навчанні методикам психологічної підготовки до роботи перед аудиторією. 

Тренінг особистісного росту та професійного розвитку. Даний вид тренінгу не 

має чіткої структури. Змістове наповнення залежить від психологічного напряму, в якому 

відбувається заняття. Тренінг допомагає розкрити приховані таланти людини, розвинути 

нові напрями в діяльності, стати впевненішим в собі та своїх діях. Результатом тренінгу 

особистісного росту має бути усвідомлення стратегій життєвого розвитку, зростання 
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показників діяльності (активність, життєрадісність), прагнення до пізнання та творчості, 

зростання рівня самоставлення, глибоке переосмислення життєвих цінностей, поведінки 

та способів дій, особливостей життя загалом, розвиток уміння співвідносити свої потреби, 

бажання та можливості, а також підтвердження ефективності проведеної роботи, 

достовірності висловленої гіпотези. 

Тренінг управління. Програма тренінгу зазвичай включає стратегію управління, 

планування, прийняття рішень (управління) та контроль. Провідні цілі програми 

полягають у наданні учасникам навичок ефективних  технологій управління та організації; 

відпрацювання з учасниками використання різних інструментів управління; підвищення 

особистої ефективності учасників у професійній діяльності та повсякденному житті. 

За результатами систематичного використання тренінгових технологій 

виокремлюють сукупність універсальних тренінгових ефектів, найбільш вагомими з яких 

є: 

❖ емоційно-рефлексивний; 

❖ соціально-комунікативний; 

❖ самоактуалізації; 

❖ перенесення тренінгових конструктів у практичне життя; 

❖ пролонгованої дії; 

❖ особистісно-професійного прогресу. 

Емоційно-рефлексивний ефект полягає у виявленні учасниками тренінгів 

різноманітних емоційних станів як реакції на події, що відбувалися на заняттях. Палітра 

емоційних виявів може бути достатньо широкою, особистісна емоційна сфера при цьому 

зазнає оновлення, звільнюється від негативу, зростає енергетичний потенціал. 

Соціально-комунікативний ефект випливає із специфіки групової діяльності, яка за 

своєю природою покликана розвивати комунікативні якості й навички соціальної 

взаємодії усіх суб’єктів цієї діяльності. 

Ефект самоактуалізації розкриває найбільш суттєву роль тренінгових технологій в 

процесі професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти – прагнення 

особистості до самоактуалізації та самореалізації, яке відбувається у процесі 

переоцінювання й аналізу минулого, теперішнього та прогностичному прагненні 

реалізації власних потенційних можливостей. 

Ефект перенесення тренінгових конструктів у практичне життя виявляється тоді, 

коли у процесі тренінгів відбулися позитивні особистісні зміни, які є вагомими, можуть 

виходити за межі заявлених цілей, мають акумулятивний ефект, що виявляється у 

зміненому ставленні до професії, новому ранжуванні пріоритетів тощо. Ефект 

пролонгованої дії виявляються у тому, що як правило, зміни, які відбуваються з 

учасниками тренінгових програм, мають запланований позитивний характер, тривалість 

якого залежить від актуальності набутих знань, умінь і навичок, відповідності та 

затребуваності у професійному та особистісному житті, а також професійної майстерності 

тренерів. 

Ефект особистісно-професійного прогресу є інтегральним, сукупним 

відображенням усіх попередніх. Він виявляється у подоланні професійної й особистісної 

стагнації. Важливою умовою щодо досягнення ефективності тренінгової діяльності в 

процесі професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти є методологічні 

вимоги до її організації – концептуальність, системність, відтворюваність у змінюваних 

ситуаціях, відповідність етичним нормам і правилам групової взаємодії. 
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Додаток З 

Ключові аспекти впровадження психологічного тренінгу. 

Переваги та недоліки 

Базові та допоміжні методи групової психокорекції представлені в 

табл.1: 

Таблиця 1 

Базові та допоміжні методи групової психокорекції 

Загальні методи 

групового тренінгу 

психокорекції 

 

Часткові методи і 

прийоми групової 

психокорекції 

1. Репродуктивні  

2. Евристичні 

3. Дослідницькі 

 

 

1. Психодрама 

2. Брейн-стормінг  

3. Групова дискусія 

4. Групова бесіда 

5. Метод кейсів 

6. Психогімнастика 

7. Аутотренінг 

8. Групова дискусія 

 

Кожен з методів групової роботи нами реалізувався за наступною 

схемою (Рис.1):  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методи групової роботи 

Розглянемо авторські підходи до використання найбільш важливих із 

зазначених методів тренінгу.  

Психодрама. Психодрама була заснована Я. Морено, одним з творців 

руху групової психотерапії, який вперше застосував драматичні методики як 

спосіб вивчення особистісних проблем, мрій, страхів і фантазій. Психодрама 

з’явилася в результаті театрального експерименту, що отримав назву 

«спонтанний театр». Я. Морено виявив, що драма може служити 

терапевтичним цілям і що психодраматична дія має переваги перед 

вербалізацією у прискоренні процесу вивчення переживань і формуванні 

нових відносин і типів поведінки. 

Рольова гра – одне з основних понять психодрами. На відміну від 

театру, в психодрамі учасник виконує роль в імпровізованому уявленні і 

активно експериментує з тими значимими для нього ролями, які він грає в 

реальному житті. Друге основне поняття – «спонтанність», – було виділено 

Я. Морено на  основі спостережень за грою дітей. Він вважав, що 

Коротке описання 

метода 

Підстави 

застосування 

Корисні поради і 

методики 

Переваги і 

обмеження 
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спонтанність – це ключ, який допоможе відкрити двері у сферу творчості, що 

описує двосторонній потік емоцій між усіма учасниками психодрами. 

Катарсис, або емоційне звільнення, що виникає у актора в психодрамі, являє 

собою важливу сходинку у досягненні кінцевого результату – інсайту, нового 

розуміння наявної проблеми.  
Основні ролі в психодрамі – це режисер, який є продюсером, 

психологом і аналітиком, протагоніст, «допоміжне Я» і аудиторія. 

Психодрама починається з розминки, переходить до фази дії, під час якої 

протагоніст організовує висвітлення ситуації, і закінчується фазою 

подальшого обговорення, під час якого псіходраматичну дію і переживання, 

що виникли в ході роботи висловлюються всіма членами групи. Режисер 

використовує різні методики для організації висвітлення ситуації – такі, як 

«монолог», «двійник», обмін ролями і відображення, що сприяють 

виникненню і підтриманню процесу соціально-психологічного навчання в 

психодраматичній групі. Психодрама вносить у психокорекційні групи таку 

важливу особливість, як рольові ігри за принципом «тут і тепер». Цей підхід 

є універсальним – він може використовуватися як для лікування, так і задля 

формування компонентів професійного та особистісного зростання 

психологів в галузі спеціальної освіти.  

Розглянемо детальніше рольову гру як використовуваний нами метод, 

за якого реальна поведінка людей імітується учасниками відповідно до 

заданих ролей і ситуацій. Ми враховували, що для того, щоб отримати 

максимальну користь від рольової гри, запропоновані ситуації повинні бути 

максимально наближеними до реального життя. Інструкція до рольової гри 

повинна детально описувати усі аспекти ситуації. Разом з тим, вона не 

повинна ставити жорстких умов, які б створювали перешкоди учасникам 

групи висловити свою думку стосовно того, як потрібно діяти в даній 

ситуації. Завдання рольової гри – створення моделей поведінки, характерних 

для повсякденного життя та для цілком реальних осіб. Слід підкреслити, що 

саме поведінка, а не вияв творчих здібностей та талантів учасників є основою 

для подальшої дискусії. Тобто, суть рольових ігор полягає не в демонстрації 

акторської майстерності, а в тому, що рольові ігри допомагають учасникам 

поставити себе в конкретну ситуацію, відчути та зрозуміти не свої почуття, а 

почуття та установки діючої особи в заданій ситуації. Існують різноманітні 

прийоми проведення рольових ігор – ситуації можуть розігруватися в парах 

чи в малих групах, де декілька осіб беруть участь у грі. Ті учасники групи, 

які не приймають безпосередньої участі у розігруванні ситуації, беруть на 

себе функції спостерігачів. Можна завчасно підказати спостерігачам, на що 

вони повинні звернути увагу (наприклад, як розгортаються події у даній 

ситуації або чи відображає вона реальну ситуацію). Після закінчення 

обігравання ситуацій, особи, які брали участь в них, повинні «вийти з ролі». 

Потім, тренеру доцільно обговорити з групою розіграні ситуації та 

допомогти учасникам підвести підсумки. 

Виділимо основні характеристики гри, що відрізняють її від інших 
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імітаційних технологій, зокрема: 

❖ розподіл ролей між учасниками гри; 

❖ взаємодія учасників, які виконують ті чи інші ролі; 

❖ моделювання процесу діяльності; 

❖ колективне вироблення рішень учасниками гри; 

❖ альтернативність різноманітних рішень; 

❖ розгалужена система індивідуального і групового оцінювання 

діяльності учасників гри тощо. 

Наведемо дотримані нами вимоги щодо проведення рольових ігор: 

1. Детальна розробка плану. Подібні вправи слід використовувати в 

середині тренінгових занять, коли група здатна подолати опір, який 

характерний для початку тренінгу.  

2. Використовувати рольові ігри слід коректно. Ефективність рольової 

гри обумовлена її життєвістю та новизною переживань.  

3. Творчість –  основа рольової гри.  

Тренінгові заняття краще будувати таким чином, щоб наступним 

елементом після теоретичного матеріалу була рольова гра, яка на практиці 

закріплює основні теоретичні принципи. 

У ході експерименту ми використовували переваги рольових ігор:                    

 1. Можливість відібрати невикористаний ресурс поведінки у 

конкретній навчальній ситуації з найменшим ризиком як для результатів 

самої професійної діяльності, так і людей, що взаємодіють між собою. 

2. Отриманий досвід зберігається довгий час. «Навчання через дію» –  

один із самих ефективних способів научіння та отримання досвіду. Власні 

переживання запам'ятовуються та зберігаються протягом тривалого часу. 

3. Задоволення. У більшості випадків рольова гра передбачає порівняно 

безболісний та приємний спосіб отримання знань та навичок. 

4. Розуміння того, як поводять себе інші. Це розуміння може стати 

цінним досвідом навчання: може розвивати вміння оцінювати передумови 

поведінки інших. 

5. Безпечні умови. Рольова гра надає можливість учасникам засвоїти та 

закріпити різноманітні моделі поведінки. Перевагою проведення рольових 

ігор в режимі тренінгового заняття слугує саме середовище. 

Також виявлено деякі недоліки рольових ігор: 

1. Штучність. Успішність рольової гри цілком залежить від умов 

проведення: якщо група відчує, що сценарій гри нереалістичний за своєю 

суттю та не враховує деталей практичної діяльності, цінність гри буде 

втрачена і її мета не буде досягнута.  

2. Легковажне ставлення зі сторони учасників. Якщо мета вправи не 

має ґрунтовних пояснень і не зроблений акцент на важливості демонстрації 

варіантів поведінки (а не акторських здібностей), існує небезпека, що 

рольова гра буде сприйматись як забавка. 

3. Елемент ризику. Гра буде результативною тоді, коли група буде 

готова до її реалізації. Якщо члени групи боятимуться “втратити обличчя”, 
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приймаючи участь в грі, емоційно не будуть підготовлені, використання 

даного методу буде неефективним. Той факт, що виконання вправи 

контролюється, лише посилює напругу. Рольову гру слід використовувати 

лише тоді, коли група подолає свою тривожність і кожен учасник відчує, що 

його самооцінці ніщо не загрожує. 

Проведення нами гри під час тренінгу передбачало таку послідовність: 

1) організацію учасників; 2) повідомлення теми гри; 3) планування сюжетної 

лінії, визначення й розподіл ролей між учасниками; 4) проведення гри; 5) 

обговорення ходу й результатів гри. 

Проте дотримання такої послідовності не є обов’язковим. Після 

обговорення результатів гри інколи виникає потреба в повторному 

розігруванні сюжету, яке б враховувало недоліки й помилки, що мали місце 

при попередньому розігруванні. Як прийом ми використовували зміну ролей, 

яка стимулювала активність учасників заняття й дозволила їм поставити себе 

на місце іншого. 

Саме такому методу, як психодрама, нами було відведено важливе 

місце в роботі групи, оскільки вона сприяє кращому розумінню як власного 

внутрішнього світу, так і внутрішнього світу іншої людини. Це досягалося 

шляхом актуалізації вміння долати складні життєві й професійні ситуації і 

вирішувати внутрішні конфлікти. Вирішення зазначеного завдання 

відбувалося засобом використання вправи «Зміна мотивації», котра сприяла 

формування вірного розуміння значущості ситуації та подолання внутрішніх 

конфліктів, підвищенню загальної самооцінки. Учасники програвали ситуації 

(або особистісні проблеми), які справили на них сильне (негативне) 

враження, які вони хотіли б змінити. Кожний сюжет, що використовувався на 

заняттях, як правило був пов’язаний із певними внутрішніми 

переживаннями, минулим досвідом або сподіваннями на майбутнє. Ми 

враховували, що особистий досвід переживання в процесі програвання 

певної ситуації дає поштовх для ретроспективного аналізу власного життя. 

Зворотний зв’язок, який йде від інших учасників заняття, допомагає 

заглянути всередину себе, зрозуміти суть своєї проблеми, що є в центрі уваги 

групи, проаналізувати справжню мотивацію власної поведінки. При цьому 

учасники групи засвоюють позицію дзеркального відображення іншої 

людини, її прихованих неусвідомлених мотивів. Тобто, в ході цього етапу 

людина усвідомлює переживання критичної ситуації як унікальний і 

корисний життєвий досвід. 

Мозковий штурм (брейнстормінг). В його основі лежить принцип 

асоціативного мислення і взаємного стимулювання. Так, тренер ставить 

запитання: із чим у кожного з учасників асоціюються поняття «професійного 

та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної освіти»? та 

просить швидко і коротко відповісти на нього, записуючи на дошці відповідь 

без обговорення. Цей метод послаблює стереотипи і шаблони, при цьому 

ніхто не ізолюється, всі активно приймають участь. Впроваджується 

переважно при гострому дефіциті творчих рішень і нових ідей. Основні 
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правила роботи: ніяких зауважень і ніякої критики; «вільний політ думки»; 

чим більше пропозицій, тим більша ймовірність появи нових ідей; бажана 

комбінація ідей, їх розвиток і вдосконалення. 

Успіх «мозкового штурму» залежить від дотримання головних 

принципів. Перший базується на теорії синергетики і полягає у тому, що 

група може генерувати при сумісній роботі ідеї більш високої якості, ніж при 

індивідуальній роботі тих же людей. Другий постулат полягає у тому, що 

якщо група перебуває у стані генерації ідей, домінуюче у цей момент 

креативне мислення не можна гальмуватися передчасною суб’єктивною 

оцінкою цих ідей. 

Зазвичай, креативне мислення проходить три стадії:  

❖ генерація ідеї;  

❖ оцінка або аналіз цієї ідеї;  

❖ застосування ідеї до обраної ситуації. 

Ми враховували, що мозковий штурм – це найбільш вільна форма 

дискусії, тобто групове накопичення великої кількості ідей за відносно 

короткий проміжок часу. Отже, успіх мозкового штурму залежить від двох  

головних принципів. Креативність мислення виявляється саме тоді, коли 

висловлюються оцінки після запропонування усіх можливих варіантів 

рішень. Ми дотримувались шести основних правил проведення мозкового 

штурму: 

 1. Відсутність критики. Вільний потік ідей можливий за умов 

відсутності страху бути критично оціненими. Оскільки критика в даному 

випадку може розцінюватись як неприйняття не стільки ідей, скільки особи, 

яка цю ідею висуває. Також не варто показувати, що ідея не має цінності, 

ігноруючи при цьому вклад у спільну справу будь-кого чи демонструючи це 

невербальними засобами. 

2. Заохочення ідей. Тренер повинен зробити акцент на кількості 

пропозицій, а не на їх якості, оскільки на стадії оцінки у кожного з’явиться 

можливість висловитись стосовно тієї чи іншої пропозиції. 

3. Рівноправність учасників. Найкращий спосіб уникнути домінування 

одного чи кількох членів групи – встановити схему, коли учасники 

висловлюють свої думки по черзі. Ця процедура може призвести до затримки 

процесу, зробивши його більш формалізованим, однак це компенсується за 

рахунок включення в роботу усіх учасників. 

4. Свобода думки. Щоб отримати оптимальну кількість пропозицій, не 

слід накладати обмеження на процес висловлювань. Будь-яка ідея варта 

розгляду. 

5. Запис усіх ідей. Письмове фіксування ідей та пропозицій надихає 

учасників на подальші роздуми. 

6. Час для осмислення. Як тільки усі ідеї та пропозиції будуть 

висловлені, слід групі дати час для аналізу отриманої інформації та пошуку 

альтернативних підходів. 

Встановлено, що перевагами мозкового штурму є: 
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1. Заохочення до креативного мислення. Мозковий штурм є одним із 

небагатьох способів генерації ідей з використанням структурованої 

процедури. Адже саме існування правил брейнстормінгу слугує причиною 

його високої ефективності.  

2. Вихід за межі стандартного мислення. В процесі колективної роботи 

зменшується шанс обминути продуктивну ідею. 

3. Простота. Мозковий штурм – це метод, який легко зрозуміти та 

застосовувати. Він не вимагає високотехнологічного обладнання чи 

довготривалої підготовки. Одночасно його результати можна швидко 

оцінити. 

Нами враховувались також недоліки мозкового штурму, які полягають у: 

1. Високому ступені залучення учасників. Брейнстормінг спрацьовує 

лише тоді, коли учасники спроможні висловити пропозиції, які стануть 

доробком усієї групи. 

2. Ризиці неповноти процесу. Реальні переваги ідей та пропозицій, які 

учасники висловлюють в ході мозкового штурму, в повному обсязі можуть 

бути оцінені лише за межами навчальної аудиторії.  

Дискусія становить вільний вербальний обмін знаннями, ідеями чи 

думками між тренером та учасниками групи. Цей спосіб організації 

спілкування учасників групи дозволяє зіставити протилежні позиції, 

побачити проблему з різних боків. Як метод тренінгу, вона має тенденцію 

обмежуватись одним питанням чи темою, будується в певній послідовності. 

Залежно від характеру обговорюваних проблем виділяють три види дискусій: 

біографічну (група аналізує особисті проблеми формування компонентів 

професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної 

освіти); тематичну (обговорюються загальні проблеми формування 

компонентів професійного та особистісного зростання психологів в галузі 

спеціальної освіти); міжособистісну (аналізуються процеси взаємодії між 

членами групи безпосередньо на тренінгу). Дискусія у багатьох випадках 

стосується емоційної сфери учасників групи, однак вона не повинна 

перетворюватись у гарячу суперечку. Важливим елементом дискусії є 

демонстрація студентами своїх поглядів на те чи інше питання, повністю 

виключається в ході дискусії можливість перебивати одне одного: говорить 

один – решта слухають.  

Ми враховували наступні умови проведення дискусії: 

1. Розподіл часу та підготовка суттєво відрізняють дискусію від простої 

бесіди, тож незмінним правилом є виділення достатнього часу для 

обговорення. Часові рамки повинні обговорюватись до початку дискусії.  

2. Планування. Неможливо заздалегідь запланувати усі аспекти 

дискусії, але можна підготувати приблизний ескіз теми. Він повинен: 

знайомити з тематичним полем; встановлювати межі дискусії; демонструвати 

мету дискусії; містити ряд основних питань, які контролюють хід дискусії та 

забезпечують її спрямованість і стимулювання у випадку, коли активність 

учасників буде згасати.  
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3. Створення відповідного середовища. Найкраще дискусія проходить у 

дружній атмосфері, вільній від обмежень.  

4. Функції тренера. Роль тренера при проведенні дискусії найбільш 

наближена до ролі посередника. Він слідкує за активністю учасників. В кінці 

дискусії він узагальнює основні позиції, висловлені групою, та підсумовує 

усі досягнуті висновки.  

Нами враховувалось, що перевагами дискусії є: 

1. Демонстрація розуміння. Дискусія забезпечує умови, згідно яким 

досягається розуміння теми, яка обговорюється. Вона надає учасникам 

можливість перевірити свої судження і установки стосовно винесених на 

обговорення питань.  

2. Активна передача знань. У випадках, якщо обговорюваний матеріал 

йде в розріз з основними установками окремих учасників групи, виникають 

неоднозначні трактування тієї чи іншої теми. Дискусія ж становить 

найкращий шлях передачі знань, висловлення різноманітних суджень. 

3. Активна взаємодія. При правильній організації та дотриманні правил 

проведення дискусія передбачає високий рівень залучення учасників. 

Брались до уваги і недоліки дискусії: 

1. Відхилення від теми. Найбільша небезпека, яка криється під час 

застосування даного методу – це відхилення від задекларованої теми. 

Утримання групи в необхідному руслі дозволить періодичне повторення 

предмету, теми та мети дискусії. 

2. Сильна залежність від групи. Якість дискусії в значній мірі 

визначається глибиною знань, і досвіду учасників. Саме тому, при підборі 

учасників тренінгу слід враховувати рівень здібностей, знань та досвіду. 

Використання нами дискусій допомагало створенню позитивної 

емоційної атмосфери довіри та саморозкриття, згуртуванню групи і 

створенню передумов особистісного зростання учасників тренінгу; 

зниженню рівня тривожності і напруженості групи; проясненню “Я-

концепції” та виявленню рівня її сформованості; активізації інтересу до 

самопізнання. Передбачалося також створення комфортної психологічної 

атмосфери у групі й оптимального робочого напруження. 

Слід зазначити, що групова дискусія вважалася нами важливим 

вербальним методом тренінгу, якому належить велика роль у підвищенні 

успішності групової діяльності. Інтенсифікувати роботу групи під час 

дискусії допомагає реалізація таких трьох компонентів: 1) наявність кількох 

альтернатив; 2) упевненість учасників дискусії у можливості вибору будь-

якої альтернативи; 3) можливість доповнювати існуючий перелік 

альтернатив власними. 

Проведення групової дискусії передбачає наступну послідовність: 

1) визначення проблеми;  

2) розгляд факторів, що її породжують;  

3) розгляд і оцінка рішень проблеми;  
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4) розгляд умов, за яких можливим є застосування певних способів 

вирішення проблеми. 

Роль ведучого дискусії на перших заняттях виконував керівник групи, а 

у подальшому в ролі ведучого дискусії могли випробувати себе учасники. 

Однак слід зазначити, що виконання даної ролі потребує спеціальних умінь. 

Тож, ми уважно слідкували за перебігом обговорення проблеми, аналізували 

й оцінювали ситуацію, зважувати правильність запропонованих учасниками 

аргументів та фактів, ступінь досягнення у процесі дискусії поставленої 

мети. Ведучий не повинен поспішати з висловленням власних ідей. Час від 

часу він має ділитись з іншими учасниками своїми думками, уникаючи при 

цьому персональної критики. Крім того, повинен вміти своєчасно спрямувати 

дискусію в конструктивне русло, щоб її учасники мали можливість прийти до 

певного консенсусу. 

При завершенні дискусії, ми звертали увагу учасників заняття на 

отримані результати, робили акцент на зближенні протилежних позицій, 

спільному вирішенні проблеми. Однак, не менш важливим заключним 

моментом дискусії була оцінка її результатів самими учасниками. 

Отже, ефективність залежала значним чином від уміння ведучого 

викликати учасників на дискусію й керувати нею. З цією метою ми перед 

початком дискусії пропонували увазі членів групи такі правила: 1) будь 

самим собою – не намагайся зображати кращого й розумнішого, ніж ти є 

насправді; 2) будь спокійним та впевненим; 3) будь чесним – якщо не знаєш, 

що відповісти, або не маєш рації – визнай це; 4) висловлюйся просто і 

стисло; 5) не бійся вдаватися до жарту, якщо вважаєш його доречним; 6) не 

перебивай інших учасників; 7) будь послідовним та логічним; 8) не 

відхиляйся від обраної усіма теми. 

Групова бесіда. З даного часткового методу зазвичай починається 

практична робота у групі. Завдяки бесіді започатковуються щирі стосунки, 

відбувається ознайомлення учасників тренінгу з принципами спілкування в 

групі. Бесіда як метод групової психокорекції використовується практично 

на кожному занятті. Кожна бесіда ґрунтувалась на ретельно продуманих 

запитанях, які б спонукали учасників тренінгу до пошуку й засвоєння нових 

фактів, понять чи закономірностей. 

Серед дискусій і бесід, які використовуються в процесі тренінгу, 

планувались й такі, в ході яких учасники узагальнюють й систематизують 

новий досвід соціальної взаємодії. Такі бесіди розраховані на оперування 

раніше засвоєним матеріалом, на активізацію мислення та пам’яті студентів. 

Так, якщо думки учасників з приводу обговорених питань розходилися, нами 

пропонувалася дискусія, яка, з однієї сторони, була способом активізації 

групи, з іншої, – самопізнанням завдяки розумінню кожним своєї ролі при 

обговоренні, визнанням за собою права відчувати і виражати свої почуття. 

Легалізуючи свої почуття і бажання, людина дізнається про спрямованість 

своєї особистості, що є необхідною передумовою особистісного зростання. 

Крім того, дискусія і бесіда використовувалась практично наприкінці 
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кожного заняття, з метою підведення його підсумків, аналізу отриманих 

результатів. Основними прийомами бесіди ми вважаємо: постановка 

запитань (основних, допоміжних); обговорення відповідей та думок 

учасників; корегування відповідей; формулювання висновків. 

Таким чином, бесіда розглядалась як частковий метод тренінгу, що 

практично проникає в усі інші методи, дозволяючи керівнику групи та 

учасникам ефективно взаємодіяти між собою, сприяє створенню потрібної 

психологічної атмосфери, подоланню психологічних захистів та бар’єрів. 

Ми вважаємо, що керівник групи повинен постійно підтримувати 

впевненість у силах кожного учасника, підкреслювати його досягнення і 

самостійність у пошуках й знаходженні правильних рішень, їх значущість 

для прийняття колективних рішень, підтримувати наполегливість в 

відстоюванні учасником власної точки зору. 

Метод кейсів (проблемних ситуацій) – це метод детального аналізу, 

ціллю якого є не презентація специфічних «правильних шляхів», а 

вдосконалення аналітичних навичок. Метод ситуаційних вправ стимулює 

розвиток проникливості, є формою перевірки знань, розвиває здатність 

відокремлювати важливе від тривіального. Ми використовували три основні 

варіанти застосування методу кейсів:   

 1. Діагностика загальної проблеми (формування компонентів 

професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної 

освіти);  

2. Діагностика однієї чи кількох проблем та напрацювання учасниками 

шляхів їх вирішення;  

3. Оцінка учасниками існуючих дій стосовно вирішення проблеми.  

У кожному із наведених варіантів навчання відбувається через 

викладення інформації у вигляді проблеми чи серії проблем. Ця інформація 

може бути викладена у документальній формі – заздалегідь підготовленій 

формі або за допомогою вербальних та візуальних способів (таких як відео 

чи показ слайдів). Нами враховувались наступні психологічні вимоги 

використання даного методу: 

1. Підбір матеріалу. Матеріал повинен бути підібраний таким чином, 

щоб він відображав проблеми, з якими учасники можуть зустрітися в 

реальному житті. Він повинен налічувати таку кількість інформації та 

деталей, щоб група в своєму розпорядженні мала усі необхідні дані, однак не 

була перевантажена. 

2. Наявність альтернатив. Ситуація, навколо якої відбувається 

обговорення, повинна бути достатньо різноманітною і налічувати декілька 

елементів вирішення. Ні в якому разі вона не повинна мати однозначне 

трактування. 

3. Кількісний склад учасників. Ефективність застосування даного 

методу цілком залежить від кількості учасників групи. Якщо група достатньо 

велика, є можливість використовувати декілька варіантів проблемних 



593 
 

  

ситуацій. Або використовувати елемент змагання, запропонувавши 

учасникам кожної групи намагатись вирішити ситуацію раніше суперників.  

Враховувались переваги методу кейсів: 

1. Реалізм. Використання даного методу значною мірою доповнить 

теоретичні аспекти проблеми.  

2. Зниження тиску. Метод кейсів дає унікальну можливість вивчити 

складні чи емоційно значущі питання в безпечній атмосфері тренінгу, а не в 

реальному житті, з реальними загрозами та ризиком у випадку невірного 

рішення. 

3. Активна взаємодія. Комунікативна природа методу надає можливість 

швидкого, але достатньо важливого обговорення питань та запропонування 

рішень. 

Нами брались до уваги недоліки методу кейсів:  

1. Виникнення міфів. Здатність виявляти, аналізувати та прораховувати 

кожний крок, який наблизить вирішення проблеми, є одним із переваг методу 

кейсів та в той же час є одним із його недоліків та обмежень. Наврядчи, при 

зіткненні із аналогічною ситуацією в реальному житті, учасник зможе 

швидко пригадати отриманий досвід. Це слід пояснити групі, щоб уникнути 

можливих розчарувань в подальшому.  

2. Відсутність висновків. Так як часові обмеження не дозволяють групі 

напрацювати об’єктивні шляхи вирішення та практичні рекомендації, це 

може спричинити загальне почуття незавершеності та незадоволення. 

3. Правдивість. Вправа повинна бути побудована таким чином, щоб 

учасники могли ідентифікували себе із запропонованими проблемними 

ситуаціями та шляхами їх вирішення. Підбір ситуацій повинен бути 

спрямований на відпрацювання таких елементів поведінки в умовах таких 

установок та обмежень, які властиві реальності.  

Психогімнастика. Це допоміжний метод тренінгу, який спирається на 

невербальну експресію, передусім на міміку та жести, адже часто саме 

невербальна поведінка здатна цілісно виражати психологічний стан людини. 

Головна мета психогімнастики, окрім оволодіння засобами невербальної 

взаємодії, полягає також в усвідомленні учасниками групи власної 

невербальної поведінки, яка є важливою складовою інтеракції. Часто у 

людини може бути несвідомим той чи інший рух або жест, значення якого 

вона не розуміє. Окрім цього, психогімнастика сприяє також подоланню 

психологічних захистів, оскільки для деяких осіб складною є, перш за все, 

вербальна взаємодія, тоді, як невербальні засоби дозволяють невимушено 

виразити те, що важко передати словами [220]. 

Даний невербальний метод є ефективним засобом оптимізації 

соціально-перцептивної сфери особистості через те, що увага в процесі 

інтерсуб’єктної взаємодії спрямовується на “мову тіла”, оскільки засобом 

невербальної комунікації є експресія руху, яка передбачає актуалізацію таких 

способів вияву емоцій, як міміка та жест. Окремі вправи, наприклад 

«Дзеркало» чи психотехнічна вправа «Зустріч поглядами» 
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використовувались з метою створення невимушеної, вільної від зайвого 

самоконтролю, атмосфери та для ослаблення дії психологічних захистів та 

негативних емоційних станів. Виконання психогімнастичних вправ ми 

організовували у вигляді невимушеної гри. Слід зазначити, що одна й та сама 

психогімнастична вправа може викликати по-різному емоційно забарвлені, 

індивідуальні реакції в учасників. Психогімнастичну роботу ми 

використовували систематично протягом усього тренінгу. З метою 

подолання тривожності також впродовж проведення тренінгу 

використовувалися різноманітні психотехнічні вправи, наприклад 

«Усмішка», «Контраст», «Веселка» та ін.  

 Аутотренінг. Застосування даного методу дозволяє скоригувати такі 

індивідуальні особливості особистості як невпевненість у собі, фобії, 

тривожність тощо. Відомо, що підвищена тривожність супроводжується 

мимовільною м’язовою напругою. Відповідно до цього, зменшення такої 

напруги, тобто релаксація, призводить до оволодіння здатністю 

контролювати свої емоційні прояви шляхом досягнення довільної м’язової 

релаксації. 

Крім того, оволодіння методикою аутогенного тренування (АТ) сприяє 

підвищенню стійкості особистості до психотравм або стресу, сприяє 

переживанню негативних наслідків психотравм, забезпечує релаксацію та 

зниження напруги. Отже, аутотренінг має сприяти загальному психічному і 

фізичному тонусу організму і є досить ефективним засобом психогігієни і 

психопрофілактики, продуктивним методом управління власними 

психоемоційними і психофізіологічними станами. Головними прийомами 

АТ, які ми використовували, є вербальне самонавіювання, продукування 

позитивних уявлень та перцептивних образів, викликані вольовими 

зусиллями. Усі ці засоби психологічного впливу в аутогенному тренуванні 

використовуються комплексно, у певній послідовності: релаксація, позитивні 

уявлення, самонавіювання. Аутотренінг, який ми використовуємо, являє 

собою систему вправ, які були спрямовані на керування увагою, довільне 

керування чуттєвими образами, вольове регулювання тонусу м’язів й 

управління ритмікою дихання. Система керування увагою передбачає 

відпрацювання здатності концентруватись й тривалий час утримувати увагу 

на якомусь предметі, об’єкті, події, факті. Здатність оперувати чуттєвими 

образами відпрацьовується завдяки спеціальним вправам, спрямованим на 

перенесення уваги із зовнішнього світу на власний внутрішній, і далі на 

суб’єктивні відчуття та чуттєві образи.  Від порівняно простих і звичних 

вправ в аутогенному тренуванні слід поступово переходити до більш 

складних. За допомогою спеціальних слів та виразів, які відтворюються 

спочатку у вигляді зовнішнього, а згодом у вигляді внутрішнього мовлення, 

відпрацьовуються навички вербального самонавіювання. Вербальне 

самонавіювання поєднується з певною ритмікою дихання, а управління 

ритмікою дихання досягається за рахунок вправ, які або уповільнюють, або 

прискорюють дихання. Таким чином, вправи АТ дозволяють учасникам 
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тренінгу здійснити переключення уваги з об’єкту переживань чи травмуючої 

ситуації, досягнути стану повної релаксації. Тривалість кожної вправи 

становить 5–10 хвилин. Після відпрацювання здатності до фізичної 

релаксації здійснюється перехід до вправ, спрямованих безпосередньо на 

ліквідацію неприємних емоційних станів. За допомогою самонавіювання 

поступово ослаблюється або знімається зовсім відчуття тривоги, напруги, 

занепокоєння, сором’язливості, страху тощо.  
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Додаток К 

Тренінгові сесії 

«Формування компонентів професійного та особистісного 

зростання психологів в галузі спеціальної освіти»  

та 

«Розвиток мотивації професійного самоздійснення психологів в 

галузі спеціальної освіти» 

Ключові аспекти впровадження психологічного тренінгу. Ми 

змінюємося впродовж всього життя. Змінюються наші погляди на світ, ми 

набуваємо нових знань і умінь, стикаємося з багатьма людьми, які по-різному 

впливають на нас. Однак ці зміни можуть бути спонтанними (випадковими), 

а можуть бути заплановані нами з певною метою. Тренінг являє собою один 

із способів досягнення свідомих ціленаправлених змін в собі.  

Аналіз експериментальних матеріалів та результати констатувального 

етапу дослідження засвідчили низький рівень сформованості мотивації до 

професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної 

освіти. Такі висновки спонукали нас до пошуку технологій, методів і засобів 

з формування зазначеної мотивації відповідно до визначеної під час 

констатувального експерименту функціональної системи компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі  

спеціальної освіти, що включають конкретні критерії та показники. До 

них віднесено:  

Професійно-мотиваційний (сформованість ціннісних орієнтацій; 

сформованість мотиваційного ставлення до професійної діяльності; 

сформованість мотиваційного професійного спрямування),  

Когнітивно-компетентнісний (системніст знань; усвідомленість 

знань; стійкість знань (оволодіння матеріалом на рівні довготривалої пам'яті 

з постійним цілеспрямованим, довготривалим їх використанням), 

Операційно-діяльнісний (готовність до професійної діяльності: 

сформованість діагностичних умінь; сформованість змістово-процесуальних 

умінь; сформованість прогностичних умінь; здатність використовувати 

набуті вміння та навички при вирішенні професійних завдань) 

Результативно-рефлексивний (здатність до самоаналізу та рефлексії, 

орієнтація на самовдосконалення, саморозвиток через свідому постановку  та 

виконання професійних завдань більшої складності) 

Відповідно до визначених психолого-педагогічних умов, розробка 

програми формування компонентів професійного та особистісного зростання 

психологів в галузі спеціальної освіти під час спеціально організованих 

психокорекційних тренінгових занять і перевірка її ефективності виступали 

одними зі складових, що уможливлювали досягнення мети формувального 

експерименту. Завдання: 

1. Визначити теоретичні та організаційно-методичні основи серії 

тренінгових занять. 
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2. Розробити методику (психологічні технології, методи, прийоми, 

засоби) формування компонентів професійного та особистісного зростання 

психологів в галузі спеціальної освіти. 

3. Апробувати зміст корекційних тренінгових занять, спрямованих 

на зазначене формування. 

4. Провести порівняльний аналіз стану сформованості зазначених 

компонентів в експериментальній і контрольній групах. 

5. Простежити динаміку й особливості розвитку мотивації 

професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної 

освіти. 

Виходячи з результатів констатувального дослідження і ґрунтуючись 

на дослідженнях даної проблеми були розроблені і застосовані на практиці 

методичні комплекси тренінгових сесій «Формування компонентів 

професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної 

освіти» та «Розвиток мотивації професійного самоздійснення психологів 

в галузі спеціальної освіти». Експериментальна методика яких 

розраховувалася на психологів в галузі спеціальної освіти.  

Отже, завдання даного підрозділу – докладний опис змісту програми, 

принципів, підходів і методів, на яких ґрунтується проведення роботи з 

формування компонентів професійного та особистісного зростання і 

розвитку мотивації професійного самоздійснення психологів в галузі 

спеціальної освіти. 

Тренінги мають переважно психологічне спрямування (мотиваційний 

тренінг, тренінг креативності, сенситивності) сприяють особистісному 

зростанню, попередженню професійної деформації та деградації персоналу 

[429]. У тренінгових групах в умовах середовища ЗВО студентів залучають 

до обговорення, осмислення своїх дій і відносин, вироблення шляхів 

професійного та особистісного розвитку. Тобто учасників заохочують 

розглядати себе як суб’єктів власних змін, орієнтують на особистісний ріст і 

розвиток. В процесі аналізу зарубіжного досвіду особливу увагу привертають 

напрацювання з питань розвитку у студентів психологічних спеціальностей 

певних професійно важливих якостей управління засобами психологічного 

тренінгу. Крім того, конструктивним є виявлення наступного: чи однаково 

розвиваються ці якості у «потенційно успішних» студентів, тобто у тих, які 

мають сприятливі психологічні передумови для розвитку управлінських 

здібностей, і студентів, які при попередній діагностиці таких передумов не 

містили. Базуючись на даних психодіагностики відбувається подальше 

прогнозування професійної успішності (неуспішності) студентів молодших 

курсів в обраному професійному напрямку, що дозволяє побудувати окремі 

навчальні модулі (блоки, курси) з урахуванням індивідуальної специфіки, що 

уможливлює узгодження методів навчання з індивідуальними 

психологічними особливостями студентів і дозволяє підвищити ефективність 

професійного навчання майбутніх фахівців – клінічних психологів. 
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При розробці програми формувального експерименту ми спиралися на 

теоретичні положення вітчизняних і зарубіжних дослідників. Авторськ 

змістове наповнення тренінгових сесій «Формування компонентів 

професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної 

освіти» та «Розвиток мотивації професійного самоздійснення психологів 

в галузі спеціальної освіти» ґрунтується на ідеї про першорядну важливість 

створення умов для особистісного зростання, самоздійснення, оскільки 

доведено, що саме особистісний ріст і розвиток людини, прагнення до 

самореалізації безпосередньо пов’язані з показниками фізичного, психічного, 

духовного, професійного розвитку (А. Маслоу, К. Роджерс, С. Максименко). 

У психологічній літературі відсутні точні відомості, що вказують на 

авторство введення терміна «особистісне зростання». Традиційно воно 

пов’язується з ім’ям К. Роджерса, хоча ідеї психологічного зростання 

містяться і в роботах А. Адлера, Ф. Перлза, А. Маслоу. Саме К. Роджерс 

виділив три головні складові особистісного зростання: механізм актуалізації, 

процес особистісної оцінки і позитивної орієнтації саморозвитку людини. 

Окреслення структури формування компонентів професійного та 

особистісного зростання психологів в галузі спеціальної освіти полягає у 

виділенні «наскрізних» структуроутворюючих характеристик, які присутні на 

будь-якій стадії процесу зростання особистості. Прикладом можуть 

слугувати запропоновані К. Роджерсом шість умов особистісного зростання в 

процесі психокорекції, такі як: люди знаходяться в психологічному контакті; 

одна людина, в нашому випадку – студент-психолог, знаходиться в стані 

недостатньої відповідності; інша людина, психолог, є гармонійним або 

інтегрованим; тренер відчуває безумовно позитивну увагу до учасника; 

тренер відчуває емпатійне розуміння внутрішньої системи координат 

учасника і прагне передати це йому; як мінімум, повинна відбутися передача 

учаснику емпатійних розуміння і безумовної уваги тренера.  

За основу формування поетапної форми організації тренінгів 

«Формування компонентів професійного та особистісного зростання 

психологів в галузі спеціальної освіти» та «Розвиток мотивації 

професійного самоздійснення психологів в галузі спеціальної освіти» може 

слугувати підхід Н. Бітянової. Він дозволяє безпосередньо перейти до 

розробки і практичного здійснення  відповідних методик і рекомендацій. В 

ньому виділяються такі складові процесу особистісного зростання і розвитку, 

як: самопізнання, самоспонукання, програмування особистісного зростання, 

реалізація отриманого досвіду у житті. Розглядаючи зазначені складові 

структури, зауважимо, що спосіб К. Роджерса, задаючи ступеневу структуру 

особистісного та мотиваційного зростання, вимагає доповнення у вигляді 

виявлення та опису механізмів сходження людини по цих сходах, переходу її 

з одного ступеню на інший, тоді як спосіб Н. Бітянової, вказуючи ці 

механізми, вимагає виявлення якісних змін, що відбуваються в процесі 

розвитку, описом яких займається перший спосіб. При цьому перший спосіб 

на практиці може бути завданням діагностики, тоді як другий – завданням 



599 
 

  

організації процесу відповідних тренінгів і програм, тобто є 

практикозорієнтованим, що відповідає компетентнісному підходу («знання в 

дію»).  

Групова психокорекція включає велику кількість різних напрямів, в 

яких, у свою чергу, застосовується велика кількість різноманітних методів, 

прийомів і засобів психологічного впливу на особистість. Вдало спланований 

тренінг – це тривалий процес, який починається з визначення мети, якої 

необхідно досягти. Тому, основною проблемою, що виникає при розробці 

тренінгу, є вибір спеціальних методів, найбільш ефективних щодо реалізації 

мети і поставлених перед учасниками завдань. Ми виходили з того, що серед 

методів пріоритетна роль належить активним, евристичним та 

дослідницьким, що ґрунтуються на: демократичному стилі взаємодії; 

спрямуванні на самостійний пошук істини; створенні для учасників ситуацій, 

де вони виконують роль дослідника; сприянні формуванню критичного 

мислення, ініціативи й творчості.  

Зазначені психолого-педагогічні методи є загальними з позицій 

організації пізнавальної діяльності учасників, вони включають велику 

кількість часткових методів, таких, як бесіда, міні-лекція, роз’яснення, 

переконання, позитивні і негативні приклади, дискусії, вироблення звичок, 

методи вправ, контролю і самоконтролю, створення громадської думки тощо; 

а також багато методичних прийомів, таких як ситуаційно-рольова гра, 

«мозкова атака», аналіз соціальних ситуацій, психодрама, тощо. В авторській 

програмі тренінгу ми прагнули використати можливості психологічного 

розвитку багатьох з них.  

Керівник групи довіряє студентам спільну роботу з дослідження 

власної поведінки і взаємин. Ми враховували, що суттєва риса організації 

тренінгу полягає в відштовхуванні пізнання від практичних дій. Ця обставина 

визначає і специфіку використання в тренінгу зазначених активних методів, 

які протягом усього заняття підтримують в учасників на високому рівні 

функціонування пізнавальних психічних процесів, спрямованих на 

досягнення результату у вигляді нових знань, умінь, навичок взаємодії і 

поведінки. Як зазначалось, ми використовували низку спеціальних методів і 

прийомів групової роботи, спрямованих на активізацію інтелектуального 

потенціалу особистості, відкрите вираження емоцій, формування нових 

переконань, цінностей, відповідних поведінкових вмінь і навичок, 

необхідних для формування компонентів професійного та особистісного 

зростання психологів в галузі спеціальної освіти як складова професійної 

підготовки, зокрема: психодраму та ситуаційно-рольову гру; «мозковий 

штурм» (брейнстормінг); групові дискусії; моделювання проблемних 

ситуацій (метод кейсів); ключові запитання; групові завдання; 

психомалюнок; аутотренінг; психогімнастику та ін.. 

Базові та допоміжні методи групової психокорекції представлені в 

табл.К.1: 
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Таблиця К.1 

Базові та допоміжні методи групової психокорекції 

Загальні методи 

групового тренінгу 

психокорекції 

 

Часткові методи і 

прийоми групової 

психокорекції 

1. Репродуктивні  

2. Евристичні 

3. Дослідницькі 

 

 

9. Психодрама 

10. Брейн-стормінг  

11. Групова дискусія 

12. Групова бесіда 

13. Метод кейсів 

14. Психогімнастика 

15. Аутотренінг 

16. Групова дискусія 

 

Кожен з  методів групової роботи нами реалізувався за наступною 

схемою (Рис.К.1):  

 

          

 

 

 

 

 

Рис. К.1. Схема реалізації методів групової роботи 

Розглянемо авторські підходи до використання найбільш важливих із 

зазначених методів тренінгу. дод 

Протягом часу проведення тренінгу для підтримки на належному рівні 

працездатності учасників ми використовували вправи, спрямовані на: 

розслаблення, заспокоєння після активної фази роботи; підвищення 

працездатності як на початковому етапі кожного заняття, так і з метою 

переключення; попередню підготовку до основної частини заняття.  

Використовувані нами активні прийоми і методи спрямовані на 

вирішення таких загальних тренінгових завдань: створення умов для 

формування в учасників важливих норм поведінки і спілкування; 

формування вміння розуміти, відчувати інших людей та використовувати 

знання про індивідуальні особливості та можливості потенціалу здоров’я; 

створення нового бачення використання знань про способи та форми 

саморозвитку та взаємодії з іншими.  

Ми виходили з того, що найкращі результати можна отримати шляхом 

комплексного використання вищезазначених методів. Дослідження показало, 

що обраний підхід дозволяє організувати діяльність таким чином, щоб 

практично всі були залучені до процесу пізнання, де учасники можуть 

обмінюватися думками, ідеями в умовах емоційного комфорту і творчої 

Коротке описання 

метода 

Підстави 

застосування 

Корисні поради і 

методики 

Переваги і 

обмеження 
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атмосфери. Водночас, поданий матеріал краще запам’ятовується, оскільки 

все, що відбувається, пов’язане з певним видом пізнавальної активності, 

враховуються бажання студентів, засвоєння нових знань більш ефективне 

завдяки базовій інформації, котра була зібрана раніше.  

Приймаючи участь в груповій взаємодії, учасники тренінгу самі 

роблять для себе відкриття, які давно зафіксовані в соціально-психологічних 

теоріях. Такий спосіб отримання знань корінним чином відрізняється від 

традиційного. Для нього характерні: поєднання з практикою, обміркованість, 

особистісна зацікавленість та значимість, емоційне забарвлення. Окрім того, 

сам характер участі в тренінгу спрямований на особистісну корекцію. 

Приймаючи участь в груповій взаємодії учасники усвідомлюють і 

сприймають себе як особистість опосередковано через колег в групі, тобто 

діє принцип дзеркального відображення. Таким чином, тренінг як форма 

навчання передбачає отримання знань, як правило, не в готовому вигляді від 

викладача, а через власне здобування за допомогою керівника групи. А це 

вже принципово інша основа особистісно-професійного розвитку, де 

переважають процеси мислення та переструктурування образу «Я». 

Мотиваційні тренінги з формування компонентів професійного та 

особистісного зростання розвитку мотивації професійного самоздійснення 

психологів в галузі спеціальної освіти мають на меті зміну та вдосконалення 

домінуючих мотивів на глибинному рівні цінностей. 

На заняттях учасники не лише детально ознайомлюються з поняттями 

потреб, мотивів і цінностей, але і проводять глибоке вивчення власного 

життя і намагаються змінити його поза межами аудиторії. Це складна робота, 

але надзвичайно цікава. Перше заняття присвячується знайомству, 

поглибленому вивченню власної особистості та особистостей учасників 

групи, проясненню «Я-концепції» та виявленню рівня її сформованості, 

формулюванню цілей роботи групи, формуванню довіри, що буде потрібним 

не лише на заняттях, але і в житті. Наведемо мету, завдання програму, 

приблизний план занять, до якого тренер може вносити незначні корективи: 

Мета: формування у психологів в галузі спеціальної освіти мотивації 

до особистісного зростання (самоактуалізації) та професійного становлення, 

що сприятиме удосконаленню процесу професійної підготовки та ефективної 

професійної діяльності. 

Основні завдання тренінгу: 

8. Включення психологічних механізмів ефективної групової взаємодії 

та збільшення чутливості до характеру взаємостосунків у групі, поведінки 

інших, пов'язаної із сприйняттям цілого ряду комунікативних стимулів, 

розвиток здібностей соціальної перцепції, інтроспекції та рефлексії. 

9. Розвиток психологічної освіченості студентів (засвоєння наукових 

психологічних знань, необхідних для здійснення творчого самоаналізу та 

адекватної поведінки). 
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10. Сприяння самоідентифікації, визначенню особистих цілей і завдань та 

реалізації активності у вигляді самопізнання, самовираження, 

самовиховання.  

11. Актуалізація власного потенціалу через апеляцію до особистості та її 

возвеличення шляхом самопізнання. 

12. Сприяння визначенню рівня загальної самооцінки та впевненості у 

собі, у своїх знаннях, уміннях і навичках; формування позитивного 

самосприйняття. 

13. Усвідомлення та розуміння процесів, що відбуваються в людському 

організм. 

14. Корекція системи ставлень та соціальних установок. 

15. Корекція розвитку особистості кожного учасника групи в цілому, 

та Я-образу – зокрема.  

16. Подолання труднощів особистісного зростання. 

17. Висвітлення прихованих можливостей людської психіки та способів 

керування ними. 

18. Формування вміння застосовувати підходи та використовувати 

методи подолання симптомів тривожності. 

19. Розвиток комунікативних здібностей і комунікативної 

компетентності. 

20. Розвиток гуманістично та творчозорієнтованої ціннісно-смислової 

сфери (прагнення, інтереси, світогляд, ціннісні орієнтації). 

21. Сприяння узгодженості ієрархії інструментальних та термінальних 

цінностей, в основі яких лежить визначення пріоритетних цілей та засобів 

(бажаних якостей особистості), за допомогою яких їх можна досягнути. 

22. Формування диференційованої структури системи ціннісних 

орієнтацій високого рівня, що характеризуює внутрішню готовність людини 

до здійснення професійної діяльності та об’єктивування актуальних потреб 

учасників тренінгу. 

23. Навчання основним навичкам візуальної діагностики психічних 

станів, саморегуляції і самодопомоги;  

24. Формування вміння застосовувати прийоми зниження емоційного 

напруження в умовах підвищених стресових навантажень у професійній 

діяльності. 

25. Розвиток психологічних якостей, необхідних успішному 

психологу-управлінцю та формування певних управлінських здібностей у 

студентів: 

- розвиток комунікативних вмінь та навичок ділової взаємодії та 

оволодіння прийомами вирішення конфліктів; 

- розвиток аналітичного мислення, навичок роботи з інформацією – 

аналіз студентами наявної власної професійної ситуації; 

- розвиток креативності та гнучкості мислення; 

- розвиток навичок командної взаємодії та навичок лідерства; 
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- створення мотивації на розвиток особистісної відповідальності як 

базово-необхідної якості управлінця.  

16. Формування в учасників мотивації до особистісного та професійного 

зростання, до саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації та 

усвідомлення власного вибору, зосередженості на конкретній цілі, тобто до 

творчої самореалізації та професійного самоздійснення. 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

ДЕНЬ СЕСІЯ ЗМІСТ   

 

1 

 

1 ЗНАЙОМСТВО  

2 ЗГУРТУВАННЯ ГРУПИ  

3 ПРОЦЕС САМОПІЗНАННЯ  

4 ПРОЦЕС САМОПІЗНАННЯ (продовження)  

 

 

2 

1 ДОВІРА  

2 ЦІННОСТІ – ЦЕ ТЕ, ЩО МАЄ ЗНАЧЕННЯ  

3 ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ  

4 ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ (продовження) 

 

 

3 

1 ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ  

2 ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ  

3 ПОЗИТИВНЕ САМОСПРИЙНЯТТЯ  

4 САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ  

 

4 

1 РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ 

2 ОСОБИСТИЙ ЖИТТЄВИЙ ПЛАН  

3 ПОНЯТТЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ. МЕТОДИ ЗНЯТТЯ 

НЕРВОВО-ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ  

4 УСВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКАМИ  НАБУТОГО 

ДОСВІДУ. ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ ГРУПИ  

 

 

ПЛАН ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТРЕНІНГУ 
ДЕНЬ 1 

План на день 

1. Знайомство учасників. 

2. Презентація програми 

тренінгу. 

3. Обговорення та 

затвердження правил тренінгу. 

4. Визначення очікувань 

учасників тренінгу.  

5. Створення позитивної 

емоційної атмосфери довіри та 

саморозкриття. 

6. Занурення у свій 

внутрішній світ та орієнтування у 

ньому.  

7. Створення передумов 

особистісного зростання 

Сесія 1 – 1 год 30 хв 

«ЗНАЙОМСТВО» 

1. Привітання – 5 хв. 

2. Ознайомлення з метою роботи тренінгової групи - 

10 хв. 

3. Знайомство. Вправа «Самопрезентація» - 30 хв. 

4. Вправа «Висловлювання очікувань» - 10 хв. 

5. Вправа «Правила тренінгу» - 30 хв. 

6. Підбиття підсумків сесії - 5 хв. 

Сесія 2 – 1 год 30 хв 

«ЗГУРТУВАННЯ ГРУПИ» 

1. Вправа «Коло» - 20 хв.  

2. Вправа «Найважливіші якості» - 10хв. 

3. Вправа «Мені в собі не подобається...»  

- 30 хв. 

4. «Риси, яких я хочу позбутися» - 25 хв. 

5. Підбиття підсумків - 5 хв. 
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учасників тренінгу.  

8. Підвищення рівня 

загальної самооцінки. 

9. Інтеграція  уявлень про 

себе. 

10. Зниження конфліктності 

загальної самооцінки, 

підвищення її рівня. 

11.  Визначення цілей і 

встановлення життєвої мети. 

12. Розвиток емоційної 

близькості між членами групи.  

13. Формулювання оцінних 

ставлень щодо інших. 

14. Дослідження складових 

піраміди А. Маслоу. 

Сесія 3 – 1 год 30 хв 

«ПРОЦЕС САМОПІЗНАННЯ» 

1. Тест «Чи повторюєте ви свої життєві помилки?» - 

20 хв. 

2. Вправа «Незакінчені речення» - 10 хв.  

3. Вправа «Аналіз життя» - 30 хв. 

4. Вправа «Сила моїх бажань» - 25 хв. 

5. Підбиття підсумків - 5 хв. 

Сесія 4 – 1 год 30 хв 

«ПРОЦЕС САМОПІЗНАННЯ» (продовження) 

1. Вправа «Уяви обличчя» - 10 хв. 

2. Вправа «Недописаний лист» - 20 хв. 

3. Мозковий штурм «Визначення ієрархії потреб 

(піраміда А. Маслоу)» - 30 хв.  

4. Вправа-малювання на тему «Мій найщасливіший 

день» - 20 хв. 

5. «Рефлексія дня» - 5 хв. 

6. Закінчення першого дня занять. Вправа «Посмішка 

по колу» - 5 хв. 

ДЕНЬ 2 

План на день 

1. Привітання. Оголошення 

порядку денного. Активізація 

прийнятих правил тренінгу. 

2. Розвиток відчуття групи. 

3. Визначення поняття довіри. 

4. Дослідження учасниками 

відчуття довіри до інших та її 

впливу на різні ситуації. 

5. Формування поняття 

цінностей. 

6. Розвиток почуття власної 

гідності та самоповаги. 

7.Встановлення відправного 

пункту тривоги. 

8. Визначення рівня особистісної 

тривожності. 

9. Аналіз проблемної ситуації. 

10. Переорієнтація симптомів 

тривожності. 

11. Подолання тривоги шляхом її 

візуалізації.  

12. Надання корисних порад щодо 

подолання симптомів 

тривожності. 

Сесія 1 – 1 год 30 хв. 

«ДОВІРА» 

1. Привітання. Оголош. порядку денного - 15 хв. 

2. Активізація прийнятих правил - 30 хв. 

3. Вправа «Годинник» - 20 хв. 

4. Вправа на визначення поняття довіри - 20 хв. 

6. Підбиття підсумків - 5 хв. 

Сесія 2 – 1 год 30 хв 

«ЦІННОСТІ – ЦЕ ТЕ, ЩО МАЄ ЗНАЧЕННЯ» 

1. Психотехнічна вправа «Зустріч поглядами» - 5 хв. 

2. Вправа «Дзеркало» - 25 хв. 

3. Міні-лекція «Цінності – це те, що має значення» - 

30 хв. 

4. Вправа «Поважай себе» - 25 хв. 

5. Підбиття підсумків - 5 хв. 

Сесія 3 – 1 год 30 хв 

«ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ» 

1. Вправа на встановлення відправного пункту 

тривоги - 15 хв. 

2. Тест-опитувальник на визначення рівня 

особистісної тривожності - 35 хв. 

3. Вправа «Аналіз ситуації» - 35 хв. 

7. Підбиття підсумків - 5 хв. 

Сесія 4 – 1 год 30 хв 

«ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ» (продовження) 

1. Вправа «Переорієнтація» - 40 хв. 

2. Вправа «Кінотеатр» - 20 хв. 

3. Вправа «5 корисних порад» - 15 хв. 

4. «Рефлексія дня» - 5 хв. 

5. Вправа «Подяка за приємне заняття» - 10 хв. 

ДЕНЬ 3 

План на день 

1. Привітання. Оголошення 

Сесія 1 – 1 год 30 хв 

«ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» 

1. Привітання. Оголошення порядку денного  - 15 хв. 
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порядку денного.  

2. Налаштування на потрібний 

емоційний стан. 

3. Формування поняття ціннісних 

орієнтацій. 

4. Визначення критеріїв оцінки 

психологічного здоров’я. 

5. Визначення рівня загальної 

самооцінки та впевненості у собі. 

6. Застосування прийомів 

зниження емоційного 

напруження. 

7. Розвиток впевненості у собі.  

8. Формування позитивного 

самосприйняття. 

9. Зміна мотивації. 

10. Фактори успіху та 

впевненості у собі. 

11. Ознайомлення з  поняттям 

самоактуалізації особистості. 

12. Створення учасниками 

цілісного уявлення про себе.   

13. Закріплення мотивації щодо 

особистісного зростання. 

2. Психотехнічна вправа «Налаштування на певний 

емоційний стан» - 15 хв. 

3. Міні-лекція «Ціннісні орієнтації» - 30 хв. 

4. Вправа «Три бажання» - 10 хв. 

5. Вправа «Критерії психологічного здоров’я» - 10 хв. 

6. Підбиття підсумків - 10 хв. 

 

Сесія 2 – 1 год 30 хв 

«ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ» 

1. Вправа «Як я себе почуваю»  - 20 хв. 

2. Вправа «Я незадоволений...» - 15 хв. 

3. Тест-опитувальник на визначення рівня загальної 

самооцінки та впевненості у собі - 30 хв. 

4. Вправа «Напад» - 10 хв. 

5. Вправа на релаксацію «Заспокійлива ситуація» - 10 

хв. 

6. Підбиття підсумків - 5 хв. 

Сесія 3 – 1 год 30 хв 

«ПОЗИТИВНЕ САМОСПРИЙНЯТТЯ» 

1. Вправа «Свічка»  - 10 хв. 

2. Рольова гра «Адвокати і прокурори» - 30 хв. 

3. Вправа «Позитивне самосприйняття» - 10 хв. 

4. Вправа «Зміна мотивації» - 20 хв. 

5. Вправа «Фактори успіху та впевненості у собі» - 15 

хв. 

6. Підбиття підсумків - 5 хв. 

Сесія 4 – 1 год 30 хв 

«САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ» 

1. Міні-лекція:  «Самоактуалізація особистості» - 30 

хв. 

2. Вправа «Який Я?» (створення нарису-

самохарактеристики) - 30 хв. 

3. Вправа «Побажання друга» - 20 хв. 

4. «Рефлексія дня» - 5 хв. 

5. Вправа-Медитація «Стріла» - 5 хв. 

ДЕНЬ 4 

План на день 

1. Привітання. Оголошення 

порядку денного.  

2. Усвідомлення учасниками 

відповідальності за власне життя, 

за власну долю, за власний вибір: 

«все в ваших руках».  

3. Закріплення пройденого 

матеріалу.  

4.Відпрацювання прийомів 

зниження емоційного 

напруження. 

5. Розвиток комунікативних 

здібностей і комунікативної 

компетентності  

6.Побудова учасниками тренінгу 

Сесія 1 – 1 год 30 хв 

«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ» 

1. Привітання. Оголошення порядку денного - 10 хв. 

2. Міні-лекція «Формування психолого-педагогічної 

рефлексії» (15хв.) 

3.Вправа «Взаємодія» (15 хв.) 

4. Дискусія на тему «Психолого-педагогічне 

спілкування. Умови ефективності» (40 хв.) 

5. Вправа на релаксацію «Веселка» - 5 хв. 

6. Підбиття підсумків - 5 хв. 

 

Сесія 2 – 1 год 30 хв 

«ОСОБИСТИЙ ЖИТТЄВИЙ ПЛАН» 

1. Вправа «Я тут!» - 15 хв. 

2. Вправа «Закінчи речення…» - 10 хв. 

3. Вправа «Чарівна метафора» (20 хв). 

4. Вправа «Особистий життєвий план» - 30 хв. 
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перспективних цілей. 

7.Забезпечення усвідомлення 

учасниками тренінгу набутого 

досвіду 

8.Закріплення позитивного 

настрою. 

9.Формування вмінь 

саморегуляції і самодопомоги. 

10.Вправи на закріплення 

пройденого матеріалу. 

11.Використання прийомів 

запобігання стресовим думкам та 

почуттям. 

12.Створення учасниками 

цілісного уявлення про себе як 

про майбутнього професіонала. 

13.Формування позитивних 

установок. 

14.Підведення загальних 

підсумків тренінгу.   

 

 

 

5. Вправа «Чарівна газета» - 10 хв. 

6. Підбиття підсумків  - 5 хв. 

Сесія 3 – 1 год 30 хв 

«ПОНЯТТЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ. МЕТОДИ 

ЗНЯТТЯ НЕРВОВО-ЕМОЦІЙНОГО 

НАПРУЖЕННЯ» 

1. Вправа «Обличчя з виразами різних 

психоемоційних станів» - 10 хв. 

2. Міні-лекція «Поняття саморегуляції. Методи зняття 

нервово-емоційного напруження» - 30 хв. 

3. Вправа «Візьми себе в руки» - 5 хв. 

4. Вправа «Контраст»  - 5 хв.  

5. Вправа «Чародійне слово» - 5 хв. 

6. Вправа «Подолання стресу» (аутогенне тренування) 

– 25 хв. 

6. Підбиття підсумків - 10 хв. 

 

 

Сесія 4 – 1 год 30 хв 

«УСВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКАМИ НАБУТОГО 

ДОСВІДУ. ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ ГРУПИ» 

1.Вправа  «Відволікання уваги» - 5 хв. 

2. Мозковий штурм «Я майбутній психолог-

професіонал!» - 30 хв. 

3. Тест-методика «Шкала самоефективності 

Р. Шварцера та М. Єрусалема» – 20 

4. Вправа «Позитивні установки» - 10 хв. 

5.Вправа . «Особистісно значимий досвід» (5 хв.) 

6. Заключна бесіда на тему «Що мені особисто дав 

тренінг» - 20 хв. 

 

Під час розробки професійного тренінгу для психологів ми виходили з 

того, що тренінг – це, по-перше, форма активного навчання майбутніх 

фахівців. Він передбачає передачу знань, умінь та навичок. По-друге, він є 

методом створення оптимальних умов не лише для професійного 

саморозкриття студентів, а й особистісного зростання. Це передбачає 

самостійний пошук способів розв’язання як професійних завдань, так і 

особистісних проблем, пов’язаних із майбутньою діяльністю. 

Отже, при практичному використанні нами тренінгових програм 

«Формування компонентів професійного та особистісного зростання 

психологів в галузі спеціальної освіти» і «Розвиток мотивації 

професійного самоздійснення психологів в галузі спеціальної освіти» сесія 

1, «Знайомство», була організаційною, початок тренінгу передбачав: 

знайомство та встановлення психологічного контакту з групою, створення 

серед учасників тренінгу доброзичливої атмосфери; підвищення інтересу до 

тематики тренінгу засобом роз’яснення плану майбутньої роботи та її 

теоретичного підґрунтя; обговорення та затвердження правил тренінгу; 

визначення очікувань учасників; здійснення самоідентифікації членів групи, 
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надання допомоги учасникам у визначенні особистих цілей щодо участі у 

тренінгу. 

Групи пропонував учасникам розпочати вести «Щоденники 

особистісного зростання», у які вони зможуть записувати свої враження від 

занять, фіксувати свої переживання та відчуття тощо. При цьому він 

попередив учасників, що щоденник залишиться учаснику навіть після 

звершення циклу занять, що не потрібно демонструвати його іншим членам 

групи. 

У процедурі знайомства кожному учаснику пропонувалося по черзі 

назвати своє ім’я та розповісти про себе за підготовленим планом (вправа 

«Самопрезентація»). Кожен отримував бедж, підписував своє тренінгове ім’я 

і прикріплював його до себе (учасники могли обрати для себе на час 

тренінгової роботи ім’я. Воно могло бути як власне, так і будь-яке улюблене 

ім’я чи прізвисько, ім’я персонажа). Всім учасникам пропонувалося по черзі 

назвати своє ім’я та розповісти про себе за наступним планом: основні 

соціобіографічні дані; професія; захоплення, інтереси; плани на майбутнє; 

особисті цінності; досягнення; заповітна мрія; сильні сторони; життєве кредо 

(основний принцип життя). Після чого учасники по колу презентували себе 

наступним чином: один з членів групи називав своє ім’я та розповідав про 

себе за планом, а закінчуючи називав ім’я сусіда зліва зі словами «…передаю 

слово тобі,…». Метою цієї процедури було посилення уваги до кожного 

учасника, до його способу самопред’явлення. У результаті долалася 

формальність спілкування, люди ставали більш уважними один до одного. 

Вправа «Висловлювання очікувань» сприяла визначенню власних цілей 

і очікувань від участі у тренінгу, зменшенню рівня тривожності, 

напруженості учасників групи тренінгу. Тренеру було доцільно після виступу 

кожного представника підгрупи деталізувати інформацію, з метою 

прояснення уявлень учасників та спрямування їх поглядів у необхідному для 

активної роботи напрямку. За необхідністю та загальною згодою можливо 

було вносити корективи до висловленого та визначити загальні цілі, записати 

їх на ватмані, який висів в аудиторії до кінця тренінгу. 

При проведенні тренінгових занять ведучий та учасники керувалися 

зазначеними принципами, одним з яких є: чітке визначення і дотримання 

правил поведінки. Організації ефективної роботи групи сприяло 

затвердження певних постулатів поведінки під час тренінгу (вправа «Правила 

тренінгу» дод). Було висвітлено залежність кінцевого результату від їх 

дотримання кожним членом навчальної групи. Учасники могли доповнити 

запропоновані правила, що записувалися на плакаті. Ефективність занять у 

групі залежала від того, як вони реалізовувалися, які не повинні були 

суперечити загальним принципам проведення тренінгів. Викладення та 

прийняття даних правил відбувалося з супровідним коментарем тренера: 

Правило рівності позицій. Правило звертання: «ти» чи «Ви». Правило 

конфіденційності. Правило «тут і тепер». Правило збереження зворотнього 

зв’язку. Будь активним і ти пізнаєш себе. Правило довірливого спілкування в 
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групі. Правило доброзичливості. Правило «Я». Правило взаємоповаги. 

Правило пунктуальності.  

Слід зауважити, що перерахованими умовами не вичерпується успішна 

організація тренінгу. Його проведення – справа творча, в якій вказані правила 

можуть змінюватись та поповнюватись іншими, в залежності від кількісного 

та якісного складу учасників груп, досвіду тренера та інших умов. 

Комплексна реалізація перерахованих умов групової роботи дозволяє 

досягти вказаної мети. Однак самі по собі вони не дадуть бажаного 

результату. Відповідні вимоги ставляться як до тренера групи так і загальної 

стратегії проведення занять. До правил краще звертатися на початку кожного 

дня, а також за необхідністю у процесі заняття, наприклад при порушенні 

даних постулатів учасниками. З цією метою ми розмістили плакат на 

видному місці. На цьому етапі відбулася підготовка групи в цілому і кожного 

окремого учасника до цілеспрямованого навчання.  

Підбиття підсумків першої сесії має бути позитивним, лаконічним. 

Варто в атмосфері доброзичливості, акцентуючи увагу на позитивних 

моментах у роботі учасників завершити сесію й оголосити перерву. 

Сесія 2 «Згуртування групи» полягала у: створенні позитивної 

емоційної атмосфери довіри та саморозкриття і створенні передумов 

особистісного зростання учасників тренінгу; проясненні «Я-концепції» та 

виявленні рівня її сформованості; активізації інтересу до пізнання складових 

здоров’я ; зниженні рівня тривожності і напруженості групи. Передбачалося 

також створення комфортної психологічної атмосфери у групі й 

оптимального робочого напруження. Цей етап включав психологічну 

діагностику динамічних особистісних утворень, насамперед, рівня загальної 

самооцінки та її адекватності, оскільки саме самооцінка утворює ядро 

особистості психолога в галузі спеціальної освіти.  

Вправи цього етапу спрямовані на глибокий аналіз «слабких сторін» 

(складових) особистості кожного учасника. Завданням є не розтин 

негативних рис характеру, а виявлення тих рис, що є причинами конфлікту в 

тих чи інших ситуаціях. У контексті гуманістичного підходу істотною 

умовою успішності є стимулювання самопізнання психологів в галузі 

спеціальної освіти. Першим кроком до цього було усвідомлення, тією чи 

іншою мірою, власного стану – психофізіологічного та психічного, як 

складових особистості. Усвідомлення сильних і слабких сторін є особливо 

важливим у процесі роботи психолога, яка ставить підвищені вимоги до всіх 

складових професійної підготовки в контексті складності та стресомісткості 

завдань, що висуваються з огляду на політичний, економічний, соціальний та 

моральний стан сьогодення. Попередньо перед кожним учасником нами 

ставилося завдання визначити із запропонованих якостей найважливіші за 

значимістю для психологів в галузі спеціальної освіти (вправа 

«Найважливіші якості»). Якщо думки розійшлися, пропонувалася дискусія з 

метою прийти до єдиної думки. З одного боку, ця дискусія була способом 

активізації групи, з іншого боку, – самопізнанням завдяки розумінню кожним 
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своєї ролі при обговоренні. Важливим надбанням цієї ступені є визнання за 

собою права відчувати і виражати свої почуття. Легалізуючи свої почуття і 

бажання, людина дізнається про спрямованість своєї особистості, що є 

необхідною передумовою формування компонентів професійного та 

особистісного зростання психологів в галузі спеціальної освіти. Задля 

формування потягу до самопізнання, усвідомлення учасниками позитивних 

особистісних якостей, формування уміння мислити про себе позитивно, 

кожному учаснику пропонувалось скласти список притаманних йому 

негативних рис, про дві найприкріші з яких він повідомляв присутніх (вправа 

«Мені в собі не подобається...»). Потім обговорювалося те, якими можуть 

бути наслідки втрати цих рис, як зміниться ставлення до себе й оточуючих, 

якщо позбутися даних рис. Опісля усі розповідали про свої сильні сторони, 

про те, що вони цінують в собі, що дає їм почуття упевненості в собі в різних 

ситуаціях. Також пропонувалось зробити спробу провести «інвентаризацію» 

своїх сильних якостей, фіксуючи їх у своїх щоденниках.  

З метою усвідомлення психологами своїх негативних особистісних 

якостей, конкретизації свого реального та ідеального “Я” використовувалася 

вправа «Риси, яких я хочу позбутися». Учасникам надавалася можливість ще 

раз обдумати і записати на окремому аркуші свої вже визначені негативні 

риси, яких вони б хотіли позбутися, оскільки вони заважають жити, 

спілкуватися з іншими. Ведучий після цього проводив «ритуал їх знищення» 

(рвав або спалював записки).  

Використoвувався також метод психомалюнку. Головною метою 

застосування цього методу є формування в учасників тренінгу вмінь бачити 

глибокий психологічний зміст, оскільки це позитивно впливає на ставлення 

до занять у групі, до інших людей й до самого себе. Ми вважали, що цьому 

сприяє виконання у своїх щоденниках (чи для зручності на окремих аркушах) 

індивідуальних малюнків на тему «Моє реальне та ідеальне Я», після чого 

кожен з авторів демонстрував з супровідним коментарем свій малюнок групі.  

При підбитті підсумків сесії обов’язкове колективне обговорення 

вражень, в ході якого керівник групи виявляє повагу до будь-яких думок і 

позицій, навіть якщо сам їх особисто не поділяє. 

Сесія 3 «Процес самопізнання» визначала наступне: поглиблення 

процесу самопізнання; інтеграцію уявлень про себе; зниження конфліктності 

загальної самооцінки, підвищення її рівня; формування вміння рефлексії 

власних переживань, визначення переважаючих ціннісних орієнтацій 

учасників групи.  

Вправа «Незакінчені речення» мала на меті розвиток спроможності 

людини до рефлексії власних переживань. Тренер групи пропонував 

учасникам заняття продовжити першими, що приходять на згадку, фразами, 

незакінчені речення: «Більше за все я боюся...», «Мені стає прикро, коли...», 

«Я злюсь, коли...». За отриманими відповідями можна судити про 

спроможність людини до рефлексії власних переживань. Відповідь «не знаю» 
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свідчить про недостатній розвиток цієї здатності, або, можливо, про високу 

значимість певної проблеми. 

З метою розвитку вмінь самоаналізу тренер пропонував членам групи 

відповісти на запитання невеликого тесту, який допоміг їм краще себе 

зрозуміти (тест «Чи повторюєте ви свої життєві помилки?»). 

Задля прояснення цінностей, життєвих цілей і розробки особистих 

життєвих планів керівник пропонував оцінити поточну життєву ситуацію в 

таких сферах, як професійна діяльність, економічний розвиток, сімейне 

життя, фізичний та психічний стан та здатність до управління ними (вправи 

«Аналіз життя», «Сила моїх бажань»). Оцінюючи задоволеність своїм 

нинішнім становищем, учасники будували життєвий план так, щоб їх 

діяльність розгорталася в напрямку провідних смислових утворень 

(пріоритетних цілей). Потім тренер пропонував членам групи подискутувати 

на тему «Що є найголовнішим у житті?». Ми вважали за необхідне 

зазначити, що сенс колективного обговорення певних питань полягає в тому, 

щоб, передусім, зрозуміти суть проблеми та її можливі рішення, оцінити й 

зважити їх. Головним у дискусії вважався той факт, що її учасники вчаться 

логічно міркувати, викладати й відстоювати свої думки, переконувати й 

слухати інших, – тобто вчаться ефективній соціальній взаємодії, що є 

запорукою формування компонентів професійного та особистісного 

зростання психологів в галузі спеціальної освіти. Застосування даного 

методу в процесі тренінгу дозволяє, на нашу думку, використовуючи систему 

логічно обґрунтованих аргументів, впливати на позиції, думки й установки 

учасників дискусії. 

Отже, в ході третьої сесії першого дня тренінгу ми прагнули до того, 

щоб спочатку кожен учасник усвідомив свої цілі, конкретизував фактори, які 

перешкоджають і допомагають їх досягненню, що стало нам відправним 

пунктом для подальшої роботи щодо формування компонентів професійного 

та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної освіти.   

Сесія 4 стала логічним продовженням попередньої. На розвиток 

емоційної близькості та на формування вміння робити оцінні ставлення щодо 

інших були спрямовані вправи «Уяви обличчя», «Недописаний лист» та 

вправа-малювання на тему «Мій найщасливіший день». Метою визначалися: 

активізація інтересу до самопізнання, самовдосконалення, розвиток 

активності та гнучкості процесів мислення, корекція очікувань учасників 

тренінгу, визначення рівня обізнаності учасників з питань, що стосуються 

тематики тренінгу.  

Задля цього був проведений мозковий штурм «Визначення ієрархії 

потреб (піраміда А. Маслоу)» Розуміння природи мотивів людської 

діяльності можливе лише за умови з’ясування сутнісної природи потреб 

людини. Вставка про ієрархію потреб А. Маслоу має бути зроблена при 

аналізі спрямованості на себе як цінне доповнення чи пояснення, а не як 

самостійне повідомлення, оскільки половина групи, швидше за все, знатиме, 

що таке піраміда А. Маслоу. Тренер малює відому більшості слухачів 
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піраміду. Шари піраміди повинні назвати самі слухачі – це буде набагато 

ефективніше. Добре, якщо вони самостійно прийдуть і до припущення про 

те, що самоактуалізація також є вираженням спрямованості на себе. Головне 

– не давати заздалегідь готової схеми. Треба створити її разом з групою. 

Якщо є необхідність, то мозковий штурм замінюється на міні-лекцію, де 

ведучу роль займає безпосередньо тренер: «У загальній теорії управління 

найчастіше використовується концепція мотивації діяльності, розроблена 

американським психологом А. Маслоу. В межах гуманістичної психології 

теорія особистості займає значне місце. Фундаментальними потребами 

людини згідно з даною теорією є: фізіологічні (їжа, вода, сон тощо); потреба 

в безпеці, захищеності, стабільності, порядку; потреба в любові, почутті 

приналежності до певної спільності людей (сім’я, дружба та ін.); потреба в 

повазі (визнанні) та самоповазі; потреба в самоактуалізації. Перші дві 

потреби розглядаються як первинні, інші – як вторинні. Особистісне 

зростання, за А. Маслоу, є задоволення чимраз вищих потреб, якими в його 

ієрархії є потреби в самоактуалізації. Рух до самоактуалізації не може 

початися, поки індивід не звільниться від домінування нижчих потреб, як-от 

потреби у безпеці та визнанні».  

Завершенням першого тренінгового дня виступала вправа «Посмішка 

по колу», що своїм спрямуванням передбачала розслаблення, заспокоєння 

після активної фази роботи та передачу позитивних почуттів задля 

покращення загального емоційного фону. Після кожного дня тренінгу 

учасникам пропонувалося зробити аналіз проведеної роботи, тобто підбити 

підсумки («Рефлексія дня»), даючи відповіді та дискутуючи з наступних 

питань: що дивувало, дратувало?; що заважало чи допомагало?; що давалось 

важче, а що легше?; які думки приходили?; які супроводжували почуття? 

тощо. Після цього керівник цікавиться враженнями учасників від заняття, 

дякує групі за роботу і запрошує на наступну зустріч. 

Досвід показує, що методи групової роботи – це прогресивна практика 

організації навчання особистості насамперед тому, що йдеться про засвоєння 

знань, які набуваються у процесі вивчення матеріалу і при цьому 

відбувається саморозвиток шляхом особистої активності. Крім того, 

використання вказаних методів групової роботи дозволяє організувати 

навчання психологів таким чином, щоб практично всі були залучені до 

процесу пізнання, де вони можуть обмінюватися думками, ідеями в умовах 

емоційного комфорту і творчої атмосфери. Водночас, навчальний матеріал 

краще запам’ятовується, оскільки все, що відбувається, пов’язане з певним 

видом пізнавальної активності та має практичну значимисть, тобто 

відповідає вимогам практичнозорієнтованої освіти, враховуються бажання 

самих студентів-психологів, засвоєння нових знань більш ефективне, завдяки 

базовій інформації, котра була зібрана раніше [38; 220;.  

Вищезазначене засвідчує, що ефективність впровадження в роботу 

тренінгів «Формування компонентів професійного та особистісного 

зростання психологів в галузі спеціальної освіти» та «Розвиток мотивації 
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професійного самоздійснення психологів в галузі спеціальної освіти» 

підвищиться, якщо вона буде побудована на: основі дотримання принципів 

гуманістичного особистіснозорієнтованого підходу; комплексному 

врахуванні психологічних аспектів взаємодії; стимулюванні самопізнання, 

формуванні адекватної самооцінки та позитивного самосприйняття; 

подоланні психологічних захистів та бар’єрів, зменшенні симптомів 

тривожності; формуванні системи знань, умінь, навичок як базису для 

формування зазначених компонентів; формуванні системи переконань і 

ціннісних орієнтацій; сприянні самоактуалізації як основній передумові 

професійного становлення та самоздійснення. 
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Додаток Л 

Правила проведення тренінгу 

При проведенні тренінгових занять ведучий та учасники керувалися 

зазначеними принципами, одним з яких є: чітке визначення і дотримання 

правил поведінки. Організації ефективної роботи групи сприяло 

затвердження певних постулатів поведінки під час тренінгу (вправа «Правила 

тренінгу»). Було висвітлено залежність кінцевого результату від їх 

дотримання кожним членом навчальної групи. Учасники могли доповнити 

запропоновані правила, що записувалися на плакаті. Ефективність занять у 

групі залежала від того, як вони реалізовувалися, які не повинні були 

суперечити загальним принципам проведення тренінгів. Викладення та 

прийняття даних правил відбувалося з супровідним коментарем тренера: 

➢ Правило рівності позицій. По-перше, керівнику відводиться роль 

не авторитета, а роль «каталізатора», який сприяє розвитку мислення чи 

отримання нового знання. При цьому він сам виступає в ролі рівноправного 

учасника групи. По-друге, рівність позицій передбачає партнерські стосунки 

усіх членів групи, визнання цінностей та інтересів кожного, та прийняття 

один одного. Нарешті, правило рівності діє тоді, коли кожен учасник 

тренінгу стає почергово ніби керівником, лідером конкретної ситуації 

спілкування.  

➢ Правило звертання: «ти» чи «Ви». Правило задає тон груповому 

спілкуванню: більш довірливому чи дещо офіційному.  

➢ Правило конфіденційності. Закритість групи полягає в 

збереженні учасниками тренінгу особистої інформації, яка не повинна 

виноситись за межі групи. Ця етична вимога є передумовою створення 

атмосфери психологічної безпеки та саморозкриття.   

➢ Правило «тут і тепер». Звертається увага на зворотній зв'язок та 

цінність його своєчасного  прояву - «тут і тепер». Якщо людина зосереджена 

на своїх минулих чи майбутніх проблемах, вона не може зконцентруватися 

на тому, що відбувається і обговорюється в групі саме зараз.  

➢ Правило збереження зворотнього зв'язку, який досягається 

шляхом відкритого, аргументованого та конструктивного висловлювання 

усіх членів групи стосовно різних ситуацій, які виникають у процесі 

виконання завдань. Це дозволяє кожному учаснику сформувати свій 

адекватний образ та образ іншого, створити умови для відповідної корекції. 

Це унікальна можливість «побачити себе очима інших». Надавати зворотній 

зв'язок слід наступним чином: говорити лаконічно і конкретно про реальні 

відчуття; а прийому зазначеного зв'язку сприяють наступні дії: слухати 

уважно та робити запит для додаткової інформації. Також дане правило 

заощаджує час. 

➢ Будь активним і ти пізнаєш себе. Правило забезпечує за 

короткий проміжок часу отримання якнайбільше досвіду і полягає в 

обов'язковому включенні в заняття усіх без винятку учасників групи, як 
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умови активізації мотиваційно-потребової сфери особистості. Це обумовлено 

першим принципом, за яким кожному надається можливість 

продемонструвати себе, а свої дії та думки зробити предметом аналізу в 

групі.  

➢ Правило довірливого спілкування в групі. Студенти-психологи 

прагнуть не говорити про те, що вони відчувають, що думають, оскільки 

бояться бути смішними, тобто спрацьовує механізм психологічного захисту. 

Від елементу довіри, почуття спільності та причетності залежить 

ефективність тренінгу в цілому. 

➢ Правило доброзичливості. Сприяє прояву відвертості у групі та 

надає змогу активізувати у групі взаємну підтримку, співчуття тощо. 

➢ Правило «Я». Говорити слід від свого імені, використовуючи 

займенники першої особи однини: «Я вважаю…», «Я відчуваю…», «Зі мною 

трапилась подібна ситуація» тощо. Основна увага повинна спрямовуватися 

на самопізнання, самоаналіз та рефлексію. Це допомагає навчитися приймати  

відповідальність на себе.  

➢ Правило взаємоповаги. При висловлюваннях не перебивати: один 

говорить, інші слухають. Заперечення та зауваження слід висловлювати лише 

після уважного вислуховування та розуміння членів групи. 

➢ Правило пунктуальності. Не спізнюватись. Це розвиває повагу 

до себе і інших, внутрішню дисципліну. 

Слід зауважити, що перерахованими умовами не вичерпується успішна 

організація тренінгу. Його проведення — справа творча, в якій вказані 

правила можуть змінюватись та поповнюватись іншими, в залежності від 

кількісного та якісного складу учасників груп, досвіду тренера та інших 

умов. 

Комплексна реалізація перерахованих умов групової роботи дозволяє 

досягти вказаної мети. Однак самі по собі вони не дадуть бажаного 

результату. Відповідні вимоги ставляться як до тренера групи так і загальної 

стратегії проведення занять. До правил краще звертатися на початку кожного 

дня, а також за необхідністю у процесі заняття, наприклад при порушенні 

даних постулатів учасниками. З цією метою ми розмістили плакат на 

видному місці. На цьому етапі відбулася підготовка групи в цілому і кожного 

окремого учасника до цілеспрямованого навчання.  

Підбиття підсумків першої сесії має бути позитивним, лаконічним. 

Варто в атмосфері доброзичливості, акцентуючи увагу на позитивних 

моментах у роботі учасників завершити сесію й оголосити перерву. 
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Додаток М 

Методична карта дослідження стану професійної підготовки психологів 

в галузі спеціальної освіти 
Критерії Критеріальні показники Методики 

П
р
о
ф

ес
ій

н
о

-м
о
т

и
ва

ц
ій

н
и
й

 
– сформованість ціннісних орієнтацій 

– сформованість мотиваційного 

ставлення до професійної діяльності;  

– сформованість мотиваційного 

професійного спрямування 

 

 

 

Методика «Ціннісні орієнтації» 

М. Рокіча 

Методика «Вивчення  

професійної спрямованості  

особитості» Є. Рогова Методика 

Т. Елерса для діагностики 

особистості на мотивацію до успіху 

та уникнення невдач Методика 

А. Реана «Мотивація досягнення 

успіхів та уникнення невдач»  

Методика Р. Нємова «Вимірювання 

мотивації досягнення успіхів та 

уникнення невдач»  

К
о
гн

іт
и
вн

о
-

к
о
м

п
ет

ен
т

н
іс

н
и
й

 – системність знань; 

– усвідомленість знань; 

– стійкість знань (оволодіння 

матеріалом на рівні довготривалої 

пам'яті з постійним цілеспрямованим, 

довготривалим їх використанням) 

 

 

 

Якісний аналіз навчальної 

успішності студентів за 

результатами заліково-

екзаменаційної сесії 

Анкета «Професійна підготовка 

психолога та чинники 

професійного розвитку»  

Проективна методика 

незавершених 

речень  

О
п
ер

а
ц
ій

н
о

-

д
ія

ль
н
іс

н
и
й
 

– готовність до професійної діяльності: 

а) сформованість діагностичних умінь 

б) сформованість змістово-

процесуальних умінь 

в) сформованість прогностичних умінь 

– здатність використовувати набуті вміння 

та навички при вирішенні професійних 

завдань 

Авторська анкета «Психолого-

педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх психологів»  

Психолого-педагогічні ситуації 

 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

и
вн

о
-

р
еф

ле
к
си

вн
и
й

 

– здатність до самоаналізу та рефлексії  

– орієнтація на самовдосконалення, 

саморозвиток через свідому постановку  

та виконання професійних завдань 

більшої складності 

 

 

Опитувальник «Рівень суб’єктивного 

контролю» (РСК),  

Проективна методика «Опис 

життєвого шляху успішного 

психолога»,  

Методика М. Куна – Т. Мак-

Партланда «Хто Я?» 

Методика «Який Я психолог?»  

Діагностика потреби у 

самовдосконаленні Р.Д. Бабушкіна 



616 
 

  

Додаток Н 

Методичні рекомендації до спецкурсу «Новітні тенденції 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти» 

Новітні тенденції розвитку світового суспільства зумовлюють істотне 

посилення уваги до проблеми інноваційного (перетворювального) потенціалу 

особистості. Саморозвиток й особистісне становлення мають стати 

життєвими орієнтирами для самої людини – освіта повинна уможливити 

забезпечення даних процесів і скористатися наданими ресурсами може лише 

сама людина. Саме тому в сучасній психолого-педагогічній науці 

загострюється інтерес до суб’єктності особистості; відбувається перегляд, 

переосмислення впливових факторів її розвитку, саморозвитку, що призведе 

у перспективі до самоздійснення.  

Отже, професійна підготовка, зорієнтована на самовдосконалення, 

спричинить поєднання взаємопов’язаних і взаємозалежних процесів: 

самовиховання як цілеспрямованої активної діяльності, що спрямована на 

формування і вдосконалення позитивних і усунення негативних якостей, та 

самоосвіти як цілеспрямованого процесу стосовно розширення і поглиблення 

знань, удосконалення та набуття відповідних навичок та умінь. Саме такий 

концептуально-методологічний підхід до здійснення психолого-педагогічної 

професійної підготовки спеціальних психологів уможливить максимальне 

наближення до гармонійного розвитку особистості, що є запорукою 

самовдосконалення й обов’язковою передумовою професійного 

самоздійснення на конкурентоспроможному рівні відносно вимог 

сьогодення. 

Психолого-педагогічний процес завдяки індивідуальному підходу і 

творчому ставленню дозволяє створити зовнішні та внутрішні умови для 

саморозвитку студента. Вирішення означеної проблеми значною мірою 

обумовлене наявністю у майбутніх спеціальних психологів внутрішньої 

мотивації до постійного самовдосконалення особистісних якостей, а 

відповідно, потреби у самовдосконаленні. Важливим є виявлення, корекція та 

формування уявленнь студентів щодо особистісного та професійного 

саморозвитку з метою здійснення ними свідомого цілепокладання й 

самопроектування. Феномени самовиховання й саморозвитку – це 

обов’язково внутрішні, мотиваційні процеси, спрямовані на досягнення 

конкретної мети, як свідоме самовдосконалення через свідому постановку та 

виконання професійних завдань вищого рівня складності. 

Перспективність впровадження спецкурсу зумовлена постійним 

прискоренням науково-технічного прогресу та характерними для сучасного 

етапу розвитку світового суспільства швидкими економічними, соціальними 

та духовними перетвореннями. Він має допомогти створити для особистості 

фахівця стійкі смисложиттєві орієнтири у мінливому світі, особистісний сенс 

професійної самореалізації в галузі спеціальної освіти саме у формі 

професійного самоздійснення, що розуміється як одна із найважливіших 

форм життєвого самоздійснення і характеризується високим рівнем 
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розкриття особистісного потенціалу фахівця в обраній професії, розвитком 

його здібностей, взаємопоєднанням із професією, повсякчасною 

затребуваністю професійної кваліфікації, широким використанням 

професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями, колегами з даної та з 

суміжних і дотичних галузей.  

Зазначене свідчить про соціально-практичну значущість питань 

підготовки спеціальних психологів, а недостатня теоретична й практична 

розробленість дала нам підстави для впровадження даного спецкурсу.  

У першому модулі окреслено новітні тенденції, засади та теоретичні 

аспекти підвищення рівня професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти. Висвітлено варіативність поглядів на зазначену проблему. 

Розкрито сучасні тенденції професійної підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти, а саме:  

‒ трансформацію професійної підготовки спеціальних психологів в 

контексті інтернаціоналізації вищої освіти; 

‒ компетентнісний підхід як організаційний механізм модернізації 

професійної підготовки;  

‒ креативно-інтелектуальний підхід як передумову професійного та 

особистісного становлення психолога в галузі спеціальної освіти; 

‒ раціональне поєднання зарубіжного передового педагогічного 

досвіду на царині психологічної освіти із новаторським педагогічним 

доробком українських вчених та педагогів-організаторів вищої освіти 

зазначеного профілю. 

Даний модуль також присвячено розгляду компонентів професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти.  

У другому модулі обґрунтовано вибір сучасних педагогічних 

технологій та висвітлено їх зміст в системі професійної підготовки 

спеціальних психологів на основі трансдисциплінарного підходу. 

Входження України у світову спільноту модернізації міжнародного 

порядку в контексті визначених пріоритетів майбутнього світоустрою 

вимагає від вищої освіти поетапно реалізовувати складові наявної 

мегасистеми цілісного освітнього простору, де прикметною ознакою її змісту 

є розбудова на компетентнісно-орієнтованій основі. Отже, професійна 

підготовка психологів в галузі спеціальної освіти характеризується 

наступними тенденціями: 

‒ переходом світової спільноти до інформаційного суспільства, де 

пріоритетним вважається не просте накопичення студентами знань і 

предметних умінь та навичок, а формування вміння вчитися, оволодіння 

навичками пошуку інформації, здатності до самонавчання упродовж життя, 

де ці новоутворення стають визначальною сферою професійної діяльності 

людини; 

‒ беззаперечністю факту, що інтернаціоналізація стимулює розвиток 

вітчизняної вищої школи. Про вагомий внесок в позитивні зрушення свідчить 

загальна тенденція професійної підготовки фахівців з належним рівнем 
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розвитку організаційних вмінь та навичок і відповідною професійною 

компетенцією, що уможливить їх конкурентоздатність на світовому рівні; 

‒ упровадженням моделі особистісно-орієнтованого навчально-

виховного процесу як оновленої парадигми освіти, яка передбачає визнання 

студента суб’єктом цього процесу, носієм двох груп якостей через уміння 

навчатися та бажання вчитися, що можливе за умови, з одного боку, 

оволодіння ним продуктивними (загальнонавчальними) вміннями і 

навичками та розгорнутою рефлексією, а з іншого – сформованості 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення як до процесу діяльності, її 

результату, самореалізації та самоздійснення особистості; 

‒ особливою актуалізацією глобалізації всіх сфер життєдіяльності 

особистості і суспільства в умовах загальноцивілізаційних тенденцій, що 

вимагає від вищої школи надати молодій людині елементарних можливостей 

інтегруватися в різні соціуми, самовизначатися в житті, активно діяти, бути 

конкурентоспроможною на світовому ринку праці; 

‒ необхідністю опанувати мистецтвом швидких трансформаційних змін 

у освітніх системах як в локальному (регіональному, національному) 

середовищі, так і у глобальному інтернаціональному просторі; 

‒ впровадженням компетентнісного підходу в практику роботи ЗВО за 

умов: оновлення цілей навчання; модернізації змісту освіти; модифікації 

методів і форм навчання; розробки інструментарію визначення 

результативності компетентнісно-орієнтованого навчально-виховного 

процесу; 

‒ системністю, різнорівневістю, спеціалізованістю, практичною 

зорієнтованістю, мобільністю, сертифікованістю; 

‒ маніфестацією організаційної компетентності як основи професійної 

діяльності фахівця, зокрема, спеціального психолога, що характеризується 

особливостями усвідомлення поведінки та діяльності людей в організації і є 

часткою сфери культури праці, культури професійної діяльності. В 

особистісному плані організаційно-управлінська компетентість визначається 

певними особливостями, якостями та стилем діяльності психолога, що 

безпосередньо впливають на умови співробітництва у досягненні мети; 

‒ розвитком професійного мислення, яке характеризується 

усвідомленим, цілеспрямованим, системним підходом та має відбуватися 

завдяки: формуванню спеціальних професійних знань, вмінь та навичок; 

‒ логічною необхідністю зумовленою вищенаведеним аналізом щодо 

визначення закономірностей та можливостей створення проекцій 

інноваційної функціональної моделі системи компонентів професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти, а також структурованого 

алгоритму та складових програми впровадження даного спецкурсу як 

складової зазначеної системи [687; 694; 697]. 
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Додаток П 

 

Методичні рекомендації до спецкурсу «Management – a component 

of psychologists’ professional training (менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів)» 

Варіант 1 

Спецкурс «Management – a component of psychologists’ professional 

training (менеджмент – складова професійної підготовки психологів)» 

інтегруює на основі трансдисциплінарного підходу психолого-педагогічну, 

управлінську, іншомовну комунікативну складові професійної 

компетентності й забезпечує систематизацію та інтеграцію психологічних, 

управлінських, іншомовних знань в єдиний професійний простір. Зазначене 

уможливлює модифікацію видів професійної діяльності в різних стандартних 

і нестандартних ситуаціях, тобто забезпечує конкурентоспроможність та 

ефективне формування професійної компетентності майбутнього психолога в 

галузі спеціальної освіти. Інтеграція управлінських і педагогічних знань 

виявляється вже у психофізіологічному механізмі поетапного переходу 

представленої в матеріальній або матеріалізованій формі навчальної 

інформації із зовнішнього плану у внутрішній, розумовий план в процесі 

поетапного формування розумових дій студентів. Методологія створення та 

впровадження спецкурсу зорієнтована на формування основних компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти (професійно-

мотиваційний, когнітивно-компетентнісний, операційно-діяльнісний, 

результативно-рефлексивний). Водночас, інтеграція зазначених знань сприяє 

формуванню системних знань студентів; комплексній реалізації всіх 

складових системи підготовки; більш глибокому і міцному засвоєнню 

основних наукових понять з різних навчальних предметів; узгодженості 

діяльності викладачів; усуненню дублювання та економії часу викладачів та 

студентів. Спецкурс «Management – a component of psychologists’ professional 

training (менеджмент – складова професійної підготовки психологів)» можна 

інтегрувати, дотримуючись наступності між цілями навчання, принципами 

конструювання змісту навчального матеріалу і технологіями його 

запровадження. Необхідність і значимість засвоєння майбутніми 

психологами в галузі спеціальної освіти сучасних основ менеджменту 

полягає в тому, що вони дозволяють їм організовувати успішну професійну 

психологічну діяльність. Комплексна мета інтегрованого спецкурсу 

«Management – a component of psychologists’ professional training (менеджмент 

– складова професійної підготовки психологів)» – підвищення у студентів 

рівня професійно-педагогічної адаптивності, психолого-педагогічної та 

управлінської культури; засвоєння майбутніми фахівцями сутності, 

закономірностей, принципів, умов формування якостей активного і 

соціального компетентного суб’єкта культури і праці; практична підготовка 

особистості до виконання різних функцій і завдань, вирішення проблем 
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професійного та особистісного саморозвитку. Ці цільові установки 

спрямовані на розвиток у майбутніх фахівців:  

1) системи універсальних управлінсько-психологічних здібностей і 

вмінь, що забезпечують реалізацію професійної позиції по відношенню до 

самого себе (вчити самого себе і адекватно оцінювати свої можливості, 

самостійно вибудовувати шляхи вирішення проблем і важких ситуацій в 

особистому і професійному житті, втілювати проекти з підвищення власної 

професійної компетентності, особистісної самореалізації;  

2) способів продуктивної співпраці й спілкування, вирішення 

конфліктів; 

3) готовності до оптимального рішення управлінсько-професійних 

завдань у новітніх політико-економічних умовах. 

Мета спецкурсу характеризується: 

1) маніфестацією управлінської компетентності як основи 

професійної діяльності фахівця, зокрема, психолога, що зумовлюється 

особливостями усвідомлення поведінки та діяльності людей в організації і є 

частиною сфери культури праці, культури професійної управлінської 

діяльності; 

2) розвитком професійного управлінського мислення, яке 

відзначається усвідомленим, цілеспрямованим, системним підходом та має 

відбуватися завдяки: формуванню управлінських професійних знань, вмінь 

та навичок; 

3) доцільністю і методичною виправданістю професійної, 

комунікативно-спрямованої підготовки висококваліфікованих фахівців у 

сфері психологічних знань іноземною мовою, кінцева мета якої відповідає 

окресленим уявленням студента, магістра, випускника – медичного, 

клінічного психолога про майбутню професійну діяльність (предметність 

діяльності), стимулює відповідними заходами потребу у професіоналізації 

паралельно з вивченням іноземної мови (вмотивованість діяльності), 

призводить у співзвуччя навчальну діяльність іноземною мовою з особистою 

метою (цілеспрямованість діяльності), а також сприяє актуальному 

усвідомленню необхідності вивчення іноземної мови як запоруки стати 

освіченою, культурною, професійною, конкурентноспроможною не лише на 

вітчизняному, а й на міжнародному ринку праці та успішною людиною 

(усвідомленість діяльності) [677; 686: 694]. 

Спецкурс «Management – a component of psychologists’ professional 

training (менеджмент – складова професійної підготовки психологів)» 

спрямований на створення повністю англомовного середовища, тому не 

передбачає у формулюванні завдань (Tasks) до вправ та у обговоренні 

дискурсивних питань (Dilemma & Discuss) використання рідної мови. Даний 

спецкурс чітко структурований та складається з дванадцяти розділів, які 

мають уніфіковану структуру. Програма спецкурсу містить два модулі, а 

зміст спецкурсу відповідно до мети та завдань охоплює дванадцять тем. 

Змістове наповнення спецкурсу укладено з урахуванням стадій формування 
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особистості психолога в процесі фахового становлення. Враховується 

попередня підготовка студентів із курсів: «Вступ до спеціальності», «Основи 

психодіагностики», «Експериментальна психологія», «Психологія 

особистості», «Основи психокорекції», «Тренінг особистісного зростання», 

«Тренінг професійного зростання» тощо, а також написання курсових робіт і 

проходження психологічної практики, що є основою для неперервного 

професійного зростання. дод  

Авторською є система поділу наповнення тем, яка не являє собою лише 

зміст, а є методичною розробкою. Цикли-теми мають єдину загальну схему. 

Кожен з циклів-тем поділений на декілька текстів-розділів, кожен з яких 

включає один чи декілька тематичних текстів і, в залежності від цільового 

напрямку, циклів вправ та завдань. Висн Це висвітлено у новітній системі 

поділу за цільовим призначенням (Themes and materials for studies, Language 

skills, Career skills, Vocabulary, Dilemma & Discuss). Спецкурсом передбачене 

впровадження словника активної лексики до кожного модульного розділу, 

практичні матеріали для фотокопіювання, а також додатки для 

самоконтролю здобутих навичок. Матеріал, поданий у змістовому 

наповненні спецкурсу сприяє формуванню та розвитку світогляду, 

особистого ставлення до конкретної управлінської тематики та мотивації 

щодо вивчення англійської мови студентами, слухачами магістратури та, а 

також практикуючими психологами [677; 686: 694; 697]. 

Беззаперечно, що інтернаціоналізація стимулює розвиток вітчизняної 

Вищої школи. Вагомий внесок в позитивні зрушення робить загальна 

тенденція професійної підготовки фахівців з належним рівнем розвитку 

управлінських вмінь та навичок і відповідною англомовною комунікативною 

компетенцією, що уможливить їх конкурентоздатність на світовому рівні. 

Вважаємо за необхідне впровадження зазначених аспектів при професійній 

підготовці психологів в галузі спеціальної освіти. 

 

Варіант2 

Спецкурс «Management – a component of psychologists’ professional 

training (менеджмент – складова професійної підготовки психологів)»  

Виходячи з аналізу експериментальних матеріалів та результатів 

констатувального етапу дослідження, ми вважали необхідним включення до 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти відповідного 

спецкурсу «Management – a component of psychologists’ professional training 

(менеджмент – складова професійної підготовки психологів)», який мав 

інтегрувати на основі трансдисциплінарного підходу психолого-педагогічну, 

управлінську, іншомовну комунікативну складові професійної 

компетентності й забезпечує систематизацію та інтеграцію психологічних, 

управлінських, іншомовних знань в єдиний професійний простір. Зазначене 

уможливлює модифікацію видів професійної діяльності в різних стандартних 

і нестандартних ситуаціях, тобто забезпечить конкурентноспроможність та 
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ефективне формування професійної компетентнності майбутнього психолога 

в галузі спеціальної освіти. Інтеграція управлінських і психолого-

педагогічних знань виявляється вже у психофізіологічному механізмі 

поетапного переходу представленої в матеріальній або матеріалізованій 

формі навчальної інформації із зовнішнього плану у внутрішній, розумовий 

план в процесі поетапного формування розумових дій студентів. Водночас, 

інтеграція зазначених знань буде сприяти формуванню системних знань 

студентів; комплексній реалізації всіх складових системи підготовки; більш 

глибокому і міцному засвоєнню основних наукових понять з різних 

навчальних предметів; узгодженості діяльності викладачів; усуненню 

дублювання та економії часу викладачів та студентів. Спецкурс «Management 

– a component of psychologists’ professional training (менеджмент – складова 

професійної підготовки психологів)» можна інтегрувати, дотримуючись 

наступності між цілями навчання, принципами конструювання змісту 

навчального матеріалу і технологіями його запровадження. Необхідність і 

значимість засвоєння майбутніми психологами в галузі спеціальної освіти 

сучасних основ менеджменту полягає в тому, що вони дозволяють їм 

організовувати успішну професійну психологічну діяльність. Комплексна 

мета інтегрованого спецкурсу «Management – a component of psychologists’ 

professional training (менеджмент – складова професійної підготовки 

психологів)» – підвищення у студентів рівня професійно-педагогічної 

адаптивності, психолого-педагогічної та управлінської культури; засвоєння 

майбутніми фахівцями сутності, закономірностей, принципів, умов 

формування якостей активного і соціального компетентного суб’єкта 

культури праці; практична підготовка особистості до виконання різних 

функцій і завдань, вирішення проблем професійного та особистісного 

саморозвитку. Ці цільові установки спрямовані на розвиток у майбутніх 

фахівців 1) системи універсальних управлінсько-психологічних здібностей і 

вмінь, що забезпечують реалізацію професійної позиції по відношенню до 

самого себе (вчити самого себе і адекватно оцінювати свої можливості, 

самостійно вибудовувати шляхи вирішення проблем і важких ситуацій в 

особистому і професійному житті, втілювати проекти з підвищення власної 

професійної компетентності, особистісної самореалізації; 2) способів 

продуктивної співпраці й спілкування, вирішення конфліктів; 3) готовності 

до оптимального рішення управлінсько-професійних завдань у новітніх 

політико-економічних умовах. 

Новітній етап розвитку теорії педагогіки і психології характеризується 

активним використанням модульних транс- і міждисциплінарних технологій, 

цей процес обумовлений змінами реформування в освіті, впливом новітніх 

педагогічних концепцій, пошуком аналогів з сучасних освітніх 

міждисциплінарних інтеграційних процесів. Пошуки сучасних новітніх 

педагогічних технологій зумовили використання західно-європейської і 

особливо американської освітніх концепцій, що дозволило переглянути і 

оновити існуючу систему професійної підготовки, доповнити її новим 
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нетрадиційним змістом і залучити нові підходи в запровадженні навчального 

матеріалу. Сучасні педагогічні технології навчання на даному етапі розвитку 

вимагають використання таких механізмів як сукупність засобів, підходів, 

дій, за допомогою яких здійснюється процес оволодіння інформаційним 

простором за умови забезпечення цільової установкою освітніх програм 

таких як модульне інтеграційне навчання, інноваційними підходами при їх 

забезпеченні. Проблематика модульного навчання спрямована на 

впровадження нових інноваційних методик, що інтенсивно розвиваються в і 

в галузі спеціальної освіти. Зараз погляди педагогів спрямовані на 

застосування в навчальному процесі вищої школи інтеграційного транс- та  

міждисциплінарного модульного навчання, яке повинно в своїй основі 

забезпечити вирішення проблеми розвиваючого навчання, як вимагає того 

освітня практика [685; 691; 694]. 

Навчально-методичні матеріали мають відповідати сучасним вимогам 

оптимальності і включати інноваційне технічне і модульне забезпечення 

різних видів занять. Модульний транс- та міждисциплінарний підходи до 

організації навчального процесу у вищій школі, втілені в різних дидактичних 

формах, дозволяють виконувати вимоги науки третього покоління, 

сформульовані в термінах компетенцій. Саме міждисциплінарні зв'язку 

відповідають за цілісність сучасного навчального процесу у вищій школі. 

Інноваційні модульні і інформаційно-комунікативні технології є опорою для 

формування транс- та міждисциплінарних зв’язків між 

загальногуманітарними, а також професійними вузівськими дисциплінами. 

Зокрема, викладання основ управління іноземною мовою психологам у 

сфері спеціальної освіти, має впроваджуватися на модульній транс- та 

міждисциплінарній інтегративній основі за рахунок взаємодії 

дисциплінарних компонентів. Чітко простежуються транс- і 

міждисциплінарні зв'язок іноземної мови з управлінським компонентом 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти (змістовні 

елементи іноземної мови та процесуальні компоненти спецкурсу 

«Management – a component of psychologists’ professional training (менеджмент 

– складова професійної підготовки психологів)». Вивчення дисципліни із 

залученням модульних технологій освіти сприяє взаємодії таких компонентів 

і в сукупності з професійною тематикою досліджуваного матеріалу: «Основи 

управління» – «Іноземна мова» – «Професійна дисципліна». 

Існують різні підходи до способів реалізації модульного навчання. 

Одним з важливих моментів є розробка відповідних навчальних програм 

інтеграційних спецкурсів, спроектованих на модульний цикл навчання. Для 

забезпечення якості виконання навчальної програми потрібне забезпечення 

навчальним і методичним матеріалом, який включає розроблені відповідно 

нові підходи до форм організації навчальної діяльності. Складовою 

забезпечення впровадження в роботу викладачів і психологів освітніх 

установ сучасних інтеграційних модульних технологій навчання є розробка 

транс- і міждисциплінарних спецкурсів, таких як «Management – a component 
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of psychologists’ professional training (менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів)». 

 

Мета спецкурсу характеризується: 

1) маніфестацією управлінської компетентності як основи 

професійної діяльності фахівця, зокрема, психолога, що зумовлюється 

особливостями усвідомлення поведінки та діяльності людей в організації і є 

частиною сфери культури праці, культури професійної управлінської 

діяльності; 

2) розвитком професійного управлінського мислення, яке 

відзначається усвідомленим, цілеспрямованим, системним підходом та має 

відбуватися завдяки: формуванню управлінських професійних знань, вмінь 

та навичок; 

3) доцільністю і методичною виправданістю професійної, 

комунікативно-спрямованої підготовки висококваліфікованих фахівців у 

сфері психологічних знань іноземною мовою, кінцева мета якої відповідає 

окресленим уявленням студента, магістра, випускника – медичного, 

клінічного психолога про майбутню професійну діяльність (предметність 

діяльності), стимулює відповідними заходами потребу у професіоналізації 

паралельно з вивченням іноземної мови (вмотивованість діяльності), 

призводить у співзвуччя навчальну діяльність іноземною мовою з 

особистою метою (цілеспрямованість діяльності), а також сприяє 

актуальному усвідомленню необхідності вивчення іноземної мови як 

запоруки стати освіченою, культурною, професійною, 

конкурентноспроможною не лише на вітчизняному, а й на міжнародному 

ринку праці та успішною людиною (усвідомленість діяльності) [685; 691; 

694]. 

Спецкурс «Management – a component of psychologists’ professional 

training (менеджмент – складова професійної підготовки психологів)» 

націлений на створення повністю англомовного середовища, тому не 

передбачає у формулюванні завдань (Tasks) до вправ та у обговоренні 

дискурсивних питань (Dilemma & Discuss) використання рідної мови. Даний 

спецкурс чітко структурований та складається з дванадцяти розділів, які 

мають уніфіковану структуру. Авторською є система поділу наповнення тем, 

яка не являє собою лише зміст, а є методичною розробкою. Цикли-теми 

мають єдину загальну схему. Кожен з циклів-тем поділений на декілька 

текстів-розділів, кожен з яких включає один чи декілька тематичних текстів і, 

в залежності від цільового напрямку, циклів вправ та завдань. Це висвітлено 

у новітній системі поділу за цільовим призначенням (Themes and materials for 

studies, Language skills, Career skills, Vocabulary, Dilemma & Discuss). 

Спецкурсом передбачене впровадження словника активної лексики до 

кожного модульного розділу, практичні матеріали для фотокопіювання, а 

також додатки для самоконтролю здобутих навичок. Матеріал, поданий у 

змістовому наповненні спецкурсу сприятиме формуванню та розвитку 
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світогляду, особистого ставлення до конкретної управлінської тематики та 

мотивації щодо вивчення англійської мови студентами, слухачами 

магістратури та, а також практикуючими психологами в галузі спеціальної 

освіти [685; 691; 694]. Беззаперечно, що інтернаціоналізація стимулює 

розвиток вітчизняної Вищої школи. Вагомий внесок в позитивні зрушення 

робить загальна тенденція професійної підготовки фахівців з належним 

рівнем розвитку управлінських вмінь та навичок і відповідною англомовною 

комунікативною компетенцією, що уможливить їх конкурентоздатність на 

світовому рівні. Вважаємо за необхідне впровадження зазначених аспектів 

при професійній підготовці психологів в галузі спеціальної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



626 
 

  

Додаток Р 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  

протокол №  від  

Зав. кафедри спеціальної 

психології та медицини  

Руденко Л.М. 

“___” ____________ 2016 р. 

 

 

План роботи наукової студії на 2016-2017 навчальний рік 

Тема дослідження: 

 

 

«СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ» 

Керівник: доцент кафедри Супрун Д.М. 

 

 

№ 

пп 

Тема Кільк. 

годин 

Література 

І. Організаційні заходи 

1. Формування групи. Презентація 

програми гуртка. Створення 

позитивної емоційної атмосфери для 

подальшої роботи та передумов 

особистісного зростання учасників 

гуртка.  

Активізація дослідницько-пізнавальної 

діяльності гуртківців через 

співставлення і порівняння різних 

фактів, явищ, самостійних висновків і 

пропозицій. Тема:  

Acquaintance. Greetings. Socializing: 

а) Contacts / meetings; 

b) Telephoning: getting 

through, explaining, messages; 

c)  Asking for opinions, giving 

opinions. 

- Official greetings 

- Opening remarks, conversation, 

invitation, giving information  

- Saying telephone numbers and internet 

addresses 

- Making Ideas. Planning and Problem-

solving 

2 Підбір літератури. 
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ІІ. Тематика наукових досліджень. 

2. Застосування основних форм, методів, 

видів та засобів ефективного ведення 

дослідницької роботи англійською 

мовою. Тематика досліджень: 

«Професійна мотивація – засіб для 

досягнення мети». (PROFESSIONAL 

MOTIVATION AS A TOOL FOR 

ACHIEVING THE GOALS)  

- Motivational factors.  

- Career skills: Motivating personnel 

- Dilemma & Decision: What is the best 

way of motivation? In line for promotion 

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка 

психологів в галузі спеціальної 

освіти : монографія / Д. М 

.Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional 

training (Менеджмент – 

складова професійної 

підготовки психологів): 

Навчально-методичний посібник 

для студентів, слухачів 

магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 

2016. – 250 с. 

Dictionary of Modern Usage /Bryan 

A.Garner.–2nd\ed. 

OxfordUniversityPress, 1995. –  

953 p.; матеріали газет та 

журналів, інтернет ресурси 

3. Формування навичок з визначення 

провідних ідей, вибору оптимальної 

структури, логічності викладення 

матеріалу досліджуваної теми 

англійською мовою. Тема дослідження: 

«HIGHER EDUCATION OF 

PSYCHOLOGISTS IN THE FIELD OF 

SPECIAL EDUCATION»  

Quality of education 

Implementing the Bologna Process in 

Ukraine 

Learning to combine the world of work 

and study 

Gain a wealth of experience  

Adult students give new life to education 

High School Honors Not Always Key to 

Life Success 

Harsh discipline: is the key to better 

teaching? 

Travel Tips For Students 

- Responsibilities at work 

- Talking about routine  

- Talking about roles, duties and 

responsibilities 

- Dilemma & Decision: Promotion of my 

future career 

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка 

психологів в галузі спеціальної 

освіти : монографія / Д. М 

.Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional 

training (Менеджмент – 

складова професійної 

підготовки психологів): 

Навчально-методичний посібник 

для студентів, слухачів 

магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 

2016. – 250 с. 

Baker, Thomas E. Effective 

Leadership / Thomas E. Baker. – 

NY: Looseleaf Law Publications, 

2000. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

Активізація дослідницько-пізнавальної 

діяльності через співставлення і 

порівняння різних фактів, явищ, 

самостійних висновків і пропозицій. 

Тематика досліджень: «Професійна 

робота у команді» 

(Team Building & Team-Working) 

- Successful team-working 

- Team building 

- Team roles 

- Career skills: Make a contribution 

                Play an active role  

                Lead the team 

- Dilemma & Decision: Culture at work: 

successful team-working. Exchanging 

information 

- Meetings: 

• the different kinds of meetings that 

teams are often involved in (e.g. to 

explain new projects) 

• what makes meetings effective (e.g. 

having a clear focus) 

• different activities used to build teams. 

2 

 

 

 

 

 

 

Супрун Д.М. 

Професійна підготовка 

психологів в галузі спеціальної 

освіти : монографія / Д. М 

.Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional 

training (Менеджмент – 

складова професійної 

підготовки психологів): 

Навчально-методичний посібник 

для студентів, слухачів 

магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 

2016. – 250 с. 

 

5. Поглиблення та розширення діапазону 

знань, формування навичок 

самостійної роботи з літературою, її 

аналізу, анотуванню та реферуванню 

англійською мовою. Самостійна робота 

у виборі засобів, форм і методів 

дослідницько-пізнавальної діяльності. 

Тематика досліджень: «SOCIETY 

RELATIONS»  

- Globalisation and the University 

- Internationalization and globalization 

What is the role of Internationalization 

and globalization in our life? 

Globalization and the future 

- The death of respect 

- Society: the war zone 

- Accesing reform 

- Culture shock and the problem of new 

cultural environments 

- Writing: report 

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка 

психологів в галузі спеціальної 

освіти : монографія / Д. М 

.Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional 

training (Менеджмент – 

складова професійної 

підготовки психологів): 

Навчально-методичний посібник 

для студентів, слухачів 

магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 

2016. – 250 с. 
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6. Активізація дослідницько-пізнавальної 

діяльності через співставлення і 

порівняння різних фактів, явищ, 

самостійних висновків і пропозицій. 

Тематика досліджень: «Професійна 

етика: цінності та принципи» 

(Professional Ethics: values and 

principles) 

- Are high ethical standards part of the 

work in psychological sphere? 

- Moral values and principles  

- Responsibility as Moral Obligation: 

Professionalization  

- Code of Conduct - defining report of the 

police ethical canons 

- Making Ideas. Planning and Problem-

solving   

- In social interactions, small talk has a 

big role  

- Say it Right: How to Talk in Any Social 

Situation 

 

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка 

психологів в галузі спеціальної 

освіти : монографія / Д. М 

.Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional 

training (Менеджмент – 

складова професійної 

підготовки психологів): 

Навчально-методичний посібник 

для студентів, слухачів 

магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 

2016. – 250 с. 

Baker, Thomas E. Effective 

Leadership. Code of Conduct. / 

Thomas E. Baker. – NY: Looseleaf 

Law Publications, 2000. 

7. Визначення результативності 

досліджень (досягнення поставлених 

цілей та завдань, розкриття 

потенційних можливостей 

об‘єктивність оцінки успіхів, усунення 

прогалин у дослідницьких роботах). 

Тематика досліджень: «PSYCHOLOGY 

OF WORK»  

- .Psychology of Work 

- Work and Life 

- Job adiction  

- Working at the Job  

- Main characteristic of ergonomics  

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка 

психологів в галузі спеціальної 

освіти : монографія / Д. М 

.Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional 

training (Менеджмент – 

складова професійної 

підготовки психологів): 

Навчально-методичний посібник 

для студентів, слухачів 

магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 

2016. – 250 с. 
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8. Підведення підсумків роботи гуртка. 

Усвідомлення набутого досвіду. 

Інтеграція учасниками уявлення про 

себе як про самоактуалізовану 

особистість психолога-професіонала. 

Оформлення матеріалів дослідження 

(альбом, рукопис, графік, діаграма, 

доповідь, відеоматеріали). 

Організація конференції. 

Organising a conference (writing 

correspondence, reception, entertaining a 

guest, thanking people for their 

hospitality, practical demonstration, 

computer software, pc problems) 

- Participation in the work of the 

conference (in our country and abroad) 

- Discuss the factors that influence public 

opinion. 

- Express your own opinion on the 

subject. 

- Critical thinking & skills:  

• Drawing conclusions 

• Understanding cause and effect 

• Identifying alternatives 

• Predicting consequences  

• Expressing problems clearly 

• Demonstrating reasoned 

judgement 

2 Клименюк О.В. Виклад та 

оформлення результатів 

наукового дослідження. — Ніжин 

: ТОВ "Вид-во Аспект-Поліграф", 

2007. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  

протокол №  від  

Зав. кафедри спеціальної 

психології та медицини  

Руденко Л.М. 

“___” ____________ 2016 р. 

 

Графік проведення засідань наукової студії на 2016-2017 навчальний рік 

Тема дослідження: 

 «СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ» 

Керівник: доцент кафедри Супрун Д.М. 

№ заняття та 

теми 

Кількість годин Дата 

проведення 

Час проведення Місце 

проведення 

№ 1 (Тема №1) 2    

№2 (Тема №2) 2    

№3 (Тема №3) 2    

№4 (Тема №4) 2    

№5 (Тема №5)  2    

№6 (Тема №6) 2    

№7 (Тема №7) 2    

№8 (Тема №8) 2    
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  

протокол №  від  

Зав. кафедри спеціальної 

психології та медицини  

Руденко Л.М. 

“___” ____________ 2016 р. 

 

Список учасників наукової студії на 2016-2017 навчальний рік 

Тема дослідження: 

 «СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ» 

Керівник: доцент кафедри Супрун Д.М. 

№ ПП Прізвище, ім’я, по-батькові Група 

1   
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Додаток С 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  

протокол №  від  

Зав. кафедри спеціальної 

психології та медицини  

Руденко Л.М. 

“___” ____________ 2016 р. 

 

План роботи наукової студії 

на 2016-2017 навчальний рік 

Тема дослідження: 

«НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ В ГАЛУЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

Керівник: доцент кафедри Супрун Д.М. 

№ 

пп 

Тема Кільк. 

годин 

Література 

І. Організаційні заходи 

1. Формування групи. Презентація 

програми роботи студії. Створення 

позитивної емоційної атмосфери для 

подальшої роботи та передумов 

особистісного зростання учасників.  

Активізація дослідницько-пізнавальної 

діяльності через співставлення і 

порівняння різних фактів, явищ, 

самостійних висновків і пропозицій.  

 

2 Підбір літератури. 

ІІ. Тематика наукових досліджень. 

2. Застосування основних форм, 

методів, видів та засобів 

ефективного ведення 

дослідницької роботи. Тематика 

досліджень: «Професійна 

підготовка психологів в галузі 

спеціальної освіти в контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти».  

 

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка психологів в 

галузі спеціальної освіти : монографія 

/ Д. М .Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional training 

(Менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів): Навчально-

методичний посібник для студентів, 

слухачів магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 2016. – 

250 с. 
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3. Формування навичок з визначення 

провідних ідей, вибору 

оптимальної структури, логічності 

викладення матеріалу 

досліджуваної теми. Тематика 

досліджень: «Зарубіжний досвід 

професійної підготовки психологів 

в галузі спеціальної освіти»  

 

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка психологів в 

галузі спеціальної освіти : монографія 

/ Д. М .Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional training 

(Менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів): Навчально-

методичний посібник для студентів, 

слухачів магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 2016. – 

250 с. 

4. 

 

 

 

 

 

 

Активізація дослідницько-

пізнавальної діяльності через 

співставлення і порівняння різних 

фактів, явищ, самостійних 

висновків і пропозицій. Тематика 

досліджень:  

- «Компетентнісний підхід як засіб 

модернізації професійної 

підготовки» 

- «Креативно-Інтелектуальний 

підхід як передумова професійного 

та особистісного становлення 

психолога» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Супрун Д.М. 

Професійна підготовка психологів в 

галузі спеціальної освіти : монографія 

/ Д. М .Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional training 

(Менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів): Навчально-

методичний посібник для студентів, 

слухачів магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 2016. – 

250 с. 

5. Поглиблення та розширення 

діапазону знань, формування 

навичок самостійної роботи з 

літературою, її аналізу, 

анотуванню та реферуванню 

англійською мовою. Самостійна 

робота у виборі засобів, форм і 

методів дослідницько-пізнавально 

діяльності  членів наукової студії. 

Тематика досліджень:  

- «Актуальні концепти 

професійної підготовки спеціальних 

психологів»                        

- «Компоненти професійної 

підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти» 

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка психологів в 

галузі спеціальної освіти : монографія 

/ Д. М .Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional training 

(Менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів): Навчально-

методичний посібник для студентів, 

слухачів магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 2016. – 

250 с. 
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6. Активізація дослідницько-

пізнавальної діяльності через 

співставлення і порівняння різних 

фактів, явищ, самостійних 

висновків і пропозицій. Тематика 

досліджень: 

«Трансдисциплінарність як засіб в 

контексті професійної підготовки 

конкурентоспроможного 

психолога»  

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка психологів в 

галузі спеціальної освіти : монографія 

/ Д. М .Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional training 

(Менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів): Навчально-

методичний посібник для студентів, 

слухачів магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 2016. – 

250 с. 

7. Визначення результативності 

досліджень (досягнення 

поставлених цілей та завдань, 

розкриття потенційних 

можливостей об‘єктивність оцінки 

успіхів, усунення прогалин у 

дослідницьких роботах). Тематика 

досліджень:  

- «Теорія і методика групової 

психокорекції» 

- «Психологічні тренінгові 

технології як засоби формування 

компонентів професійного та 

особистісного зростання 

спеціальних психологів» 

- «Організація науково-

дослідної роботи психологів в 

умовах сьогодення» 

- «Позааудиторна робота в 

контексті новітньої професійної 

підготовки психологів в галузі 

спеціальної освіти» 

2 Супрун Д.М. 

Професійна підготовка психологів в 

галузі спеціальної освіти : монографія 

/ Д. М .Супрун. — К., 2017. — 384 с. 

Супрун Д.М. 

Management - a component of 

psychologists’ professional training 

(Менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів): Навчально-

методичний посібник для студентів, 

слухачів магістратури та практикуючих 

психологів / Д.М. Супрун. – К., 2016. – 

250 с. 

 

8. Підведення підсумків роботи 

студії. Усвідомлення учасниками  

набутого досвіду. Інтеграція 

учасниками уявлення про себе як 

про самоактуалізовану особистість 

психолога-професіонала. 

Оформлення матеріалів 

дослідження (альбом, рукопис, 

графік, діаграма, доповідь, 

відеоматеріали). 

Організація конференції. 

2 Клименюк О.В. Виклад та оформлення 

результатів наукового дослідження. — 

Ніжин : ТОВ "Вид-во Аспект-

Поліграф", 2007. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  

протокол №  від  

Зав. кафедри спеціальної 

психології та медицини  

Руденко Л.М. 

“___” ____________ 2016 р. 

Графік проведення засідань наукової студії 

на 2016-2017 навчальний рік 

Тема дослідження: 

«НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ В ГАЛУЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

Керівник: доцент кафедри Супрун Д.М. 

№ заняття та 

теми 

Кількість 

годин 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

№ 1 (Тема №1) 2    

№2 (Тема №2) 2    

№3 (Тема №3) 2    

№4 (Тема №4) 2    

№5 (Тема №5)  2    

№6 (Тема №6) 2    

№7 (Тема №7) 2    

№8 (Тема №8) 2    
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  

протокол №  від  

Зав. кафедри спеціальної 

психології та медицини  

Руденко Л.М. 

“___” ____________ 2016 р. 

 

Список учасників наукової студії  

на 2016-2017 навчальний рік 

Тема дослідження: 

«НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ В ГАЛУЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

Керівник: доцент кафедри Супрун Д.М. 

№ ПП Прізвище, ім’я, по-батькові Група 

1   
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Додаток Т 

Результати вимірювання рівнів сформованості компонентів 

професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. на 

констатувальному етапі дослідження 

Таблиця Т.1  

Рівні сформованості професійно-мотиваційного компоненту (у %) 
 

Експериментальні 

групи 

Розподіл учасників констатувального етапу експерименту за 

рівнями професійно-мотиваційного критерію (%) 
Високий 

(Інноваційний) 

Достатній 

(Продуктивний) 

Середній 
(Реконструктивний) 

Низький 
(Репродуктивний) 

aбс % абс % абс % абс % 

Групи Е1 (199 осіб) 4 2,0 75 37,7 100 50,3 20 10,0 
Групи Е2 (294 особи) 7 2,4 110 37,4 140 47,6 37 12,6 
Групи К (246 осіб) 7 2,8 92 37,4 123 50,0 24 9,8 
Психологи (210) 9 4,3 26 12,4 121 57,6 54 25,7 

 

Таблиця Т.2 

Рівні сформованості  

когнітивно-компетентнісного компонента (у %) 
 

Експериментальні 

групи 

Розподіл учасників констатувального етапу експерименту за 

рівнями когнітивно-компетентнісного критерію (%) 
Високий 

(Інноваційний) 

Достатній 

(Продуктивний) 

Середній 
(Реконструктивний) 

Низький 
(Репродуктивний) 

aбс % абс % абс % абс % 

Групи Е1 (199 осіб) 8 4,0 56 28,1 105 52,8 30 15,1 
Групи Е2 (294 особи) 14 4,8 80 27,2 148 50,3 52 17,7 
Групи К (246 осіб) 12 4.9 68 27,7 128 52,0 38 15,4 
Психологи (210) 3 1,4 20 9,5 69 32,9 118 56,2 

 

 

Таблиця Т.3 

Рівні сформованості операційно-діяльнісного компонента (у %) 
 

Експериментальні 

групи 

Розподіл учасників констатувального етапу експерименту за 

рівнями оперативно-діяльнісного критерію (%) 
Високий 

(Інноваційний) 

Достатній 

(Продуктивний) 

Середній 
(Реконструктивний) 

Низький 
(Репродуктивний) 

aбс % абс % абс % абс % 

Групи Е1 (199 осіб) 7 3,5 10 5,0 40 20,1 142 71,4 
Групи Е2 (294 особи) 11 3.7 18 6,1 70 23,8 195 66,4 
Групи К (246 осіб) 9 3,7 16 6.5 58 23,6 163 66,2 
Психологи (210) 1 0,5 24 11,4 88 41,9 97 46,2 
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Таблиця Т.4 

Рівні сформованості результативно-рефлексивного компонента (у %) 

 

Експериментальні 

групи 

Розподіл учасників констатувального етапу експерименту за 

рівнями результативно-рефлексивного критерію (%) 
Високий 

(Інноваційний) 

Достатній 

(Продуктивний) 

Середній 
(Реконструктивний) 

Низький 
(Репродуктивний) 

aбс % абс % абс % абс % 

Групи Е1 (199 осіб) 9 4,5 14 7,0 68 34,2 108 54,3 
Групи Е2 (294 особи) 15 5,1 16 5,4 94 32,0 169 57,5 
Групи К (246 осіб) 10 4,0 16 6.5 88 35,8 132 53,7 
Психологи (210) 12 5,7 48 22,9 70 33,3 80 38,1 
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Додаток У 

Усереднений показник сформованості компонентів професійної 

підготовки психологів в галузі спеціальної освіти студентів і психологів 

на констатувальному етапі експерименту 

Таблиця У.1 

 

 

Р
ів

н
і 

Г
р
у
п

и
 

Критерії Показник 

сформованос

ті 

Компонентів пп 

Професійно-

мотиваційний 
Когнітивно-

компетентнісний 
Операційно-

діяльнісний 
Результативно-

рефлексивний 

абс % абс % абс % абс % абс % 

В
и

со
к
и

й
 

(І
н
н
ов

ац
ій

н
и
й
) 

Групи Е1 

(199 осіб) 

4 2,0 8 4,0 7 3,5 9 4,5 7 3,5 

Групи Е2 

(294 

особи) 

7 2,4 14 4,8 11 3.7 15 5,1 12 4,1 

Групи К 

(246 осіб) 

7 2,8 12 4.9 9 3,7 10 4,0 10 4,1 

Психологи 9 4,3 3 1,4 1 0,5 12 5,7 6 2,9 

Д
о
ст

ат
н

ій
 

(П
р

о
д

у
к
ти

в
н

и
й

) 

Групи Е1 

(199 осіб) 

75 37,7 56 28,1 10 5,0 14 7,0 39 19,6 

Групи Е2 

(294 

особи) 

110 37,4 80 27,2 18 6,1 16 5,4 56 19,0 

Групи К 

(246 осіб) 

92 37,4 68 27,7 16 6.5 16 6.5 48 19,5 

Психологи 26 12,4 20 9,5 24 11,4 48 22,9 30 14,3 

С
ер

ед
н

ій
 

(Р
ек

он
ст

ру
кт

и
вн

и
й
) Групи Е1 

(199 осіб) 

100 50,3 105 52,8 40 20,1 68 34,2 78 39,2 

Групи Е2 

(294 

особи) 

140 47,6 148 50,3 70 23,8 94 32,0 113 38,4 

Групи К 

(246 осіб) 

123 50,0 128 52,0 58 23,6 88 35,8 99 40,2 

Психологи 121 57,6 69 32,9 88 41,9 70 33,3 87 41,4 

Н
и

зь
к
и

й
 

(Р
еп

ро
ду

кт
и
вн

и
й
) 

Групи Е1 

(199 осіб) 

20 10,0 30 15,1 142 71,4 108 54,3 75 37,7 

Групи Е2 

(294 

особи) 

37 12,6 52 17,7 195 66,4 169 57,5 113 38,5 

Групи К 

(246 осіб) 

24 9,8 38 15,4 163 66,2 132 53,7 89 36,2 

Психологи 54 25,7 118 56,2 97 46,2 80 38,1 87 41,4 

У
сь

о
го

 

Групи Е1 

(199 осіб) 

199 100 199 100 199 100 199 100 199 100 

Групи Е2 

(294 

особи) 

294 100 294 100 294 100 294 100 294 100 

Групи К 

(246 осіб) 

246 100 246 100 246 100 246 100 246 100 

Психологи 210 100 210 100 210 100 210 100 210 100 
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Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 

Розподіл учасників (студентів) експерименту контрольної (К), експериментальних (Е1, Е2) груп і практичних 

психологів за рівнями сформованості компонентів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти 

 до і після проведення формувального етапу дослідно-експериментальної роботи 

Рівні 

Етапи 

експери-

менту 
Експериментальні групи 

Критерії 

Професійно-

мотиваційний 

Когнітивно-

компетентнісний 

Операційно-

діяльнісний 

Результативно-

рефлексивний 

Абс % абс % абс % абс % 

В
и

со
к
и

й
 Ф

Е
  

(н
а 

п
оч

ат
ку

) Групи Е1 (199 осіб) 4 2,0 8 4,0 7 3,5 9 4,5 

Групи Е2 (294 особи) 7 2,4 14 4,8 11 3.7 15 5,1 

Групи К (246 осіб) 7 2,8 12 4.9 9 3,7 10 4,0 

Психологи 9 4,3 3 1,4 1 0,5 12 5,7 

Ф
Е

 

(в
 к

ін
ц

і)
 Групи Е1 (199 осіб) 58 29,1 68 34,2 46 23,1 44 22,1 

Групи Е2 (294 особи) 88 29,9 98 33,3 71 24.1 67 22,8 

Групи К (246 осіб) 49 19,9 30 12,2 12 4,9 12 4,9 

Психологи 12 5,7 14 6,7 18 8,6 29 13,8 

Д
о
ст

ат
н

ій
 Ф
Е

  

(н
а 

п
оч

ат
ку

) Групи Е1 (199 осіб) 75 37,7 56 28,1 10 5,0 14 7,0 

Групи Е2 (294 особи) 110 37,4 80 27,2 18 6,1 16 5,4 

Групи К (246 осіб) 92 37,4 68 27,7 16 6.5 16 6.5 

Психологи 26 12,4 20 9,5 24 11,4 48 22,9 

Ф
Е

 

(в
 к

ін
ц

і)
 Групи Е1 (199 осіб) 101 50,8 82 41,2 92 46,2 96 48,2 

Групи Е2 (294 особи) 147 50,0 124 42,2 138 46,9 128 43,5 

Групи К (246 осіб) 99 40,2 79 32,1 62 25,2 56 22,8 

Психологи 110 52,4 74 35,2 40 19,0 90 42,9 
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Продовження табл. Ф.1 

Рівні 

Етапи 

експери-

менту 
Експериментальні групи 

Критерії 

Професійно-

мотиваційний 

Когнітивно-

компетентнісний 

Операційно-

діяльнісний 

Результативно-

рефлексивний 

Абс % абс % абс % абс % 

С
ер

ед
н

ій
 Ф

Е
  

(н
а 

п
оч

ат
ку

) Групи Е1 (199 осіб) 100 50,3 105 52,8 40 20,1 68 34,2 

Групи Е2 (294 особи) 140 47,6 148 50,3 70 23,8 94 32,0 

Групи К (246 осіб) 123 50,0 128 52,0 58 23,6 88 35,8 

Психологи 121 57,6 69 32,9 88 41,9 70 33,3 

Ф
Е

 

(в
 к

ін
ц

і)
 Групи Е1 (199 осіб) 37 18,6 46 23,1 31 15,6 38 19,1 

Групи Е2 (294 особи) 56 19,1 66 22,5 47 16,0 62 21,1 

Групи К (246 осіб) 83 33,8 111 45,1 67 27,2 79 32,1 

Психологи 74 35,2 49 23,3 76 36,2 50 23,8 

Н
и

зь
к
и

й
 Ф

Е
  

(н
а 

п
оч

ат
ку

) Групи Е1 (199 осіб) 20 10,0 30 15,1 142 71,4 108 54,3 

Групи Е2 (294 особи) 37 12,6 52 17,7 195 66,4 169 57,5 

Групи К (246 осіб) 24 9,8 38 15,4 163 66,2 132 53,7 

Психологи 54 25,7 118 56,2 97 46,2 80 38,1 

Ф
Е

 

(в
 к

ін
ц

і)
 Групи Е1 (199 осіб) 3 1,5 3 1,5 30 15,1 21 10,6 

Групи Е2 (294 особи) 3 1,0 6 2,0 38 13,0 37 12,6 

Групи К (246 осіб) 15 6,1 26 10,6 105 42,7 99 40,2 

Психологи 14 6,7 73 34,8 76 36.2 41 19,5 

Усього 739 739  739  739  739  
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Додаток Х 

Розрахункові данні експериментальних значень *  по критеріям 

структурних компонентів професійної підготовки студентів психологів до і 

після формувального експерименту 

Обчислення (на початку формувального етапу) 

Професійно-мотиваційний критерій 

Високий рівень: 

Порівнюємо групи Е1 і К 

2 (2,8%) = 0,336   1 (2,0%) = 0,284 

* = (0,336-0,284) .
246199

246199

+


= 0,052 .

445

48954
= 0,545 

%5крит =1,64 

Оскільки 0,5451,64, то різниця статистично не значима 

Порівнюємо групи Е2 і К: 

2 (2,8%) = 0,336   1 (2,4%) = 0,311 

* = (0,336-0,311) .
246294

246294

+


= 0,025.

540

72324
=0,289 

Оскільки 0,2891,64, то різниця статистично не значима. 

Порівнюємо групи Е1 і Е2:  

2 (2,4%) = 0,311, 1 (2,0%) = 0,284 

* = (0,311-0,284) .
294199

294199

+


= 0,027.

493

58506
=0,294 

Оскільки 0,2941,64, то різниця статистично не значима. 

Достатній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (37,7%) = 1,322   1 (37,4%) = 1,316 

* = (1,322-1,316) 10,488 = 0,063,  різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (37,4%) = 1,316   1 (37,4%) = 1,316 
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* = (1,316-1,316) 11,573 = 0, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (37,7%) = 1,322   1 (37,4%) = 1,316 

* = (1,322-1,316) 10,894= 0,065,  різниця статистично не значима. 

Середній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (50,3%) = 1,577   1 (50,0%) = 1,571 

* = (1,577-1,571) 10,488 = 0,063, різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (50,0%) = 1,571   1 (47,6%) = 1,523 

* = (1,571-1,523) 11,573 = 0,556, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (50,3%) = 1,577   1 (47,6%) = 1,523 

* = (1,577-1,523) 10,896 = 0,588 , різниця статистично не значима. 

Низький рівень  

Групи Е1 і К: 

2 (10,0%) = 0,644   1 (9,8%) = 0,637 

* = (0,644-0,637) 10,488 = 0,073, різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (12,6%) = 0,726   1 (9,8%) = 0,637 

* = (0,726-0,637) 11,573 = 1,030, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (12,6%) = 0,726   1 (10,0%) = 0,644 

* = (0,726-0,644) 10,894 = 0,893, різниця статистично не значима. 

Когнітивно-компетентнісний критерій 

Високий рівень: 

Порівнюємо групи Е1 і К: 

2 (4,9%) = 0,446  1 (4,0%) = 0,403 
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* = (0,446-0,403) 10,488 = 0,451, різниця статистично не значима. 

Порівнюємо групи Е2 і К: 

2 (4,9%) = 0,446   1 (4,8%) = 0,442 

* = (0,446-0,442) . 11,573 = 0,046,  різниця статистично не значима. 

Порівнюємо групи Е1 і Е2:  

2 (4,8%) = 0,442, 1 (4,0%) = 0,403 

* = (0,442-0,403) . 10,894 = 0,425,  різниця статистично не значима. 

Достатній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (28,1%) = 1,117   1 (27,7%) = 1,109 

* = (1,117-1,109) 10,488 = 0,084, різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (27,7%) = 1,109   1 (27,2%) = 1,097 

* = (1,109-1,097) 11,573 = 0,139, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (28,1%) = 1,117   1 (27,2%) = 1,097 

* = (1,117-1,097)  10,894 = 0,218, різниця статистично не значима. 

Середній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (52,8,%) = 1,627   1 (52,0%) = 1,611 

* = (1,627-1,611)  10,488 = 0,168, різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (52,0%) = 1,611   1 (50,3%) = 1,577 

* = (1,611-1,577) 11,573 = 0,393, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (52,8%) = 1,627   1 (50,3%) = 1,577 

* = (1,627-1,577) 10,894 = 0,544, різниця статистично не значима. 

Низький рівень  
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Групи Е1 і К: 

2 (15,4%) = 0,807   1 (15,1%) = 0,798 

* = (0,807-0,798) 10,488 = 0,094, різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (17,7%) = 0,868   1 (15,4%) = 0,807 

* = (0,868-0.807) 11,573 = 0,706, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (17,7%) = 0,868  1 (15,1%) = 0,798 

* = (0,868-0,798) 10,894 = 0,763, різниця статистично не значима. 

 

Операційно-діяльнісний критерій  

Високий рівень: 

Порівнюємо групи Е1 і К: 

2 (3,7%) = 0,387   1 (3,5%) = 0,376 

* = (0,387 - 0,376) 10,488 = 0,115, різниця статистично не значима. 

Порівнюємо групи Е2 і К: 

2 (3,7%) = 0,387   1 (3,7%) = 0,387 

* = (0,387 - 0,387) . 11,573 = 0, різниця статистично не значима. 

Порівнюємо групи Е1 і Е2:  

2 (3,7%) = 0,387,          1 (3,5%) = 0,376 

* = (0,387-0,376) . 10,894 = 0,120,  різниця статистично не значима. 

Достатній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (6,5%) = 0,516   1 (5,0%) = 0,451 

* = (0,516 - 0,451) 10,488 = 0,682,  різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (6,5%) = 0,516   1 (6,1%) = 0,499 

* = (0,516 - 0,499) 11,573 = 0,197,  різниця статистично не значима. 
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Групи Е1 і Е2: 

2 (6,1%) = 0,499   1 (5,0%) = 0,451 

* = (0,499-0,451)  10,894 = 0,523,  різниця статистично не значима. 

Середній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (23,6%) = 1,015   1 (20,1%) = 0,930 

* = (1,015-0,930)  10,488 = 0,891,  різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (23,8%) = 1,019   1 (23,6%) = 1,015 

* = (1,019 - 1,015) 11,573 = 0,046,  різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (23,8%) = 1,019   1 (20,1%) = 0,930 

* = (1,019 - 0,930) 10,894 = 0,970, різниця статистично не значима. 

Низький рівень  

Групи Е1 і К: 

2 (71,4%) = 2,013   1 (66,2%) = 1,901 

* = (2,013 - 1,901) 10,488 = 1,175,  різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (66,4%) = 1,905   1 (66,2%) = 1,901 

* = (1,905 - 1,901) 11,573 = 0,046, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (71,4%) = 2,013  1 (66,4%) = 1,905 

* = (2,013 - 1,905) 10,894 = 1,176, різниця статистично не значима. 

Результативно-рефлексивний критерій 

Високий рівень: 

Порівнюємо групи Е1 і К: 

2 (4,5%) = 0,428   1 (4%) = 0,403 

* = (0,428-0,403) 10,488 = 0,262 , різниця статистично не значима. 
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Порівнюємо групи Е2 і К: 

2 (5,1%) = 0,456   1 (4%) = 0,403 

* = (0,456-0,403) . 11,573 = 0,613,  різниця статистично не значима. 

Порівнюємо групи Е1 і Е2:  

2 (5,1%) = 0,456                         1 (4,5%) = 0,428 

* = (0,456-0,428) . 10,894 = 0,305,  різниця статистично не значима. 

Достатній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (7,0%) = 0,536   1 (6,5%) = 0,516 

* = (0,536-0,516) 10,488 = 0,210, різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (6,5%) = 0,516   1 (5,4%) = 0,469 

* = (0,516-0,469) 11,573 = 0,544, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (7,0%) = 0,536   1 (5,4%) = 0,469 

* = (0,536-0,469)  10,894 = 0,730, різниця статистично не значима. 

Середній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (35.8%) = 1,283   1 (34,2%) = 1,249 

* = (1,283-1,249)  10,488 = 0,357, різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (35.8%) = 1,283   1 (32,0%) = 1,203 

* = (1,283-1,203) 11,573 = 0,926, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (34,2%) = 1,249   1 (32,0%) = 1,203 

* = (1,249-1,203) 10,894 = 0,501, різниця статистично не значима. 

Низький рівень  

Групи Е1 і К: 



649 
 

 

2 (54,3%) = 1,657   1 (53,7%) = 1,645 

* = (1,657-1,645) 10,488 = 0,126, різниця статистично не значима. 

Групи Е2 і К: 

2 (57,5%) = 1,721   1 (53,7%) = 1,645 

* = (1,721-1,645) 11,573= 0,880, різниця статистично не значима. 

Групи Е1 і Е2: 

2 (57,7%) = 1,721  1 (54,3%) = 1,657 

* = (1,721-1,657) 10,894 = 0,697, різниця статистично не значима. 

 

 

Обчислення ( в кінці формувального етапу) 

Професійно-мотиваційний критерій 

Високий рівень: 

Порівнюємо групи Е1 і К: 

2 (29,1%) = 1,14   1 (19,9%) = 0,925 

* = (1,14 - 0,925) .10,488 = 2,255. Різниця статистично значима для 5% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,05) 

Порівнюємо групи Е2 і К: 

2 (29,9%) = 1,157   1 (19,9%) = 0,925 

* = (1,157 - 0,925) . 11,573 = 2,685. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Достатній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (50,8%) = 1,587   1 (40,2%) = 1,374 

* = (1,587 - 1,374) 10,488 = 2,234, Різниця статистично значима для 5% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,05) 

Групи Е2 і К: 

2 (50,0%) = 1,571   1 (40,2%) = 1,374 
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* = (1,571 - 1,374) 11,573 = 2,28. Різниця статистично значима для 5% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,05) 

Середній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (33,8%) = 1,241   1 (18,6%) = 0,892 

* = (1,241 - 0,892)  10,488 = 3,660. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Групи Е2 і К: 

2 (33,8%) = 1,241   1 (19,1%) = 0,905 

* = (1,241 - 0,905) 11,573 = 3.889. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Низький рівень  

Групи Е1 і К: 

2 (6,1%) = 0,499   1 (1,5%) = 0,246 

* = (0,499 - 0,246) 10,488 = 2,653. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Групи Е2 і К: 

2 (6,1%) = 0,499  1 (1,0%) = 0,2 

* = (0,499 - 0,2) 11,573 = 3,460. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

 

Когнітивно-компетентнісний критерій 

Високий рівень: 

Порівнюємо групи Е1 і К: 

2 (34,2%) = 1,249   1 (12,2%) = 0,714 

* = (1,249 - 0,714) 10,488 = 5,611. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Порівнюємо групи Е2 і К: 
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2 (33,3%) = 1,23   1 (12,2%) = 0,714 

* = (1,23 - 0,714) . 11,573 = 5,972. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Достатній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (41,2%) = 1,394   1 (32,1%) = 1,205 

* = (1,394 - 1,205) 10,488 = 1,982, Різниця статистично значима для 5% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,05). 

Групи Е2 і К: 

2 (42,2%) = 1,414   1 (32,1%) = 1,205 

* = (1,414 - 1,205) 11,573 = 2,419. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Середній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (45,1%) = 1,473   1 (23,1%) = 1,003 

* = (1,473 – 1,003)  10,488 = 4,929. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Групи Е2 і К: 

2 (45,1%) = 1,473   1 (22,5%) = 0.988 

* = (1,473 – 0.988) 11,573 = 5,613. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Низький рівень  

Групи Е1 і К: 

2 (10,6%) = 0,663   1 (1,5%) = 0,246 

* = (0,663 - 0,246) 10.488 = 4,373. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Групи Е2 і К: 

2 (10.6%) = 0,663   1 (2,0%) = 0,284 



652 
 

 

* = (0,663 - 0,284) 11,573 = 4,386. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Операційно-діяльнісний критерій 

Високий рівень: 

Порівнюємо групи Е1 і К: 

2 (23,1%) = 1,003   1 (4,9%) = 0,446 

* = (1,003 - 0,446) 10.488 = 5,842. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Порівнюємо групи Е2 і К: 

2 (24,1%) = 1.026   1 (4,9%) = 0,446 

* = (1,026 - 0,446) . 11,573 = 6,712. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Достатній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (46,2%) = 1,495   1 (25,2%) = 1,052 

* = (1,495 - 1,052) 10,488 = 4.646, Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Групи Е2 і К: 

2 (46,9%) = 1,509   1 (25,2%) = 1,052 

* = (1,509 - 1,052) 11,573 = 5,289. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Середній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (27,2%) = 1,097   1 (15,6%) = 0,812 

* = (1,097 - 0,812)  10,488 = 2,989. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Групи Е2 і К: 

2 (27,2%) = 1,097   1 (16,0%) = 0,823 
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* = (1,097 - 0,823) 11,573 = 3,171. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Низький рівень  

Групи Е1 і К: 

2 (42,7%) = 1,424   1 (15,1%) = 0,798 

* = (1,424 - 0,798) 10.488 = 6,565. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Групи Е2 і К: 

2 (42,7%) = 1,424   1 (13,0%) = 0,738 

* = (1,424 - 0,738) 11,573 = 7,939. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Результативно-рефлексивний критерій 

Високий рівень: 

Порівнюємо групи Е1 і К: 

2 (22,1%) = 0,979   1 (4,9%) = 0,446 

* = (0,979 - 0,446) 10.488 = 5,590. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Порівнюємо групи Е2 і К: 

2 (22,8%) = 0,996   1 (4,9%) = 0,446 

* = (0,996 - 0,446) . 11.573 = 6.365. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Достатній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (48,2%) = 1,535   1 (22,8%) = 0.996 

* = (1,535 – 0,996) 10.488 = 5,653, Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Групи Е2 і К: 

2 (43,5%) = 1,44   1 (22,8%) = 0.996 
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* = (1,44 – 0,996) 11.573 = 5,138. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01) 

Середній рівень 

Групи Е1 і К: 

2 (32,1%) = 1,205   1 (19,1%) = 0,905 

* = (1,205 - 0,905)  10.488 = 3,146. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Групи Е2 і К: 

2 (32,1%) = 1,205    1 (21,1%) = 0,955 

* = (1,205 - 0,955) 11,573 = 2.893. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Низький рівень  

Групи Е1 і К: 

2 (40,2%) = 1,374   1 (10,6%) = 0,663 

* = (1,374 - 0,663) 10,488 = 7,457. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 

Групи Е2 і К: 

2 (40,2%) = 1,374  1 (12,6%) = 0,726 

* = (1,374 – 0,726) 11,573 = 7,499. Різниця статистично значима для 1% 

рівня значущості. (Н1 приймається з рівнем значущості =0,01). 
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Додаток Ц 

Результати прийняття нульової чи альтернативної гіпотез  

Таблиця Ц.1 

Результати перевірки нульової гіпотези за критерієм φ* Фішера 

 До експерименту Після експерименту 

Критерій Професійно-мотиваційний 

 Е1 і К Е2 і К Е1 і Е2 Е1 і К Е2 і К 

Високий рівень 

φ* 0,545 0,289 0,294 2,255 2,685 

Висновок  Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,05 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Достатній рівень 
φ* 0,063 0,0 0,065 2,234 2,28 

Висновок Н0 підтверджено  Н1 приймається 

з рівнем 

значущості 

=0,05 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,05 

Середній рівень 
φ* 0,063 0,556 0,588 3,66 3,889 

Висновок  Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Низький рівень 
φ* 0,073 1,030 0,893 2,653 3,460 

Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Критерій Когнітивно-компетентнісний 

Високий рівень 

φ* 0,451 0,046 0,425 5,611 5,972 
Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Достатній рівень 
φ* 0,084 0,139 0,218 1,982 2,419 
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Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,05 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Середній рівень 
φ* 0,168 0,393 0,544 4,929 5,613 

Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Низький рівень 

φ* 0,094 0,706 0,763 4,373 4,386 
Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Критерій Операційно-діяльнісний 

 Високий рівень 

φ* 0,115 0,0 0,12 5,842 6,712 

Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Достатній рівень 

φ* 0,682 0,197 0,523 4,646 5,289 
Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Середній рівень 

φ* 0,891 0,046 0,970 2,989 3,171 

Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Низький рівень 

φ* 1,175 0,046 1,176 6,565 7,939 

Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 
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Критерій Результативно-рефлексивний 

 Високий рівень 

φ* 0,262 0,613 0,305 5,590 6,365 

Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Достатній рівень 

φ* 0,210 0,544 0,730 5,653 5,138 

Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Середній рівень 

φ* 0,357 0,926 0,501 3,146 2,893 

Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Низький рівень 

φ* 0,126 0,880 0,697 7,457 7,499 

Висновок Н0 підтверджено Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

Н1 приймається з 

рівнем 

значущості 

=0,01 

 

 
 

 


