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SEKCJA 15. NAuK PSyChologICZNyCh. 
(пСихологичеСКие наУКи)

ПОД-СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология
гера т.і.

старший викладач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка

КонСтатУвальний етап ДоСліДження творчого потенЦіалУ 
інженерів-пеДагогів

Актуальний етап дослідження творчого потенціалу інженерів-педагогів 
присвячений збору фактичного матеріалу – емпіричній діагностиці. Теоретичне 
дослідження вивело, що творчий потенціал особистості є ширшим поняттям, ніж 
творче мислення чи креативність як у контексті творчої діяльності в професійній 
сфері, так і в нестандартному підході до вирішення соціальних і побутових проблем. 
У зв’язку з цим ми розглядаємо творчий потенціал людини (на рівні особистісної 
властивості) як когнітивний (на рівні психічних процесів), емоційний (на рівні 
психічних станів) та поведінковий (на рівні психічних утворень) резерв особистості, 
що забезпечує її готовність до перманентної життєтворчості. Звідси – когнітивний, 
емоційно-ціннісний і практично-дійовий критерії оцінки творчого потенціалу 
досліджуваних.

Для виведення змістових параметрів досліджуваного явища ми 
звернулися до сутнісного означення людини як носія творчого потенціалу, 
звідки конкретизували феноменологічне підгрунтя (і, водночас, прояв-результат) 
останнього – індивідуальнісну креативність як життєву продуктивність особистості. 
Розглядаючи творчий потенціал особистості як готовність (спонукальний аспект), 
здатність (психологічні передумови) і спроможність (бачення ситуаційних 
передумов) людини втілити в життя свою індивідуальнісну компетентність, ми 
окреслили такі його компоненти: продуктивність індивідуального стилю діяльності 
(в т.ч. пізнавальної, комунікативної тощо); індивідуальні особливості професійної 
діяльності (індивідуальний стиль професійної діяльності); відображення власної 
самоактуалізації в ідивідуальній історії (наративі, в т.ч. професійному); досвід 
креативної самореалізації в професії (або професійно зорієнтованій діяльності, 
в т.ч. навчальній). Загалом, індивідуальні характеристики  (досвід, наратив, 
індивідуальні особливості, продуктивність) забезпечують, на нашу думку, не лише 
створення людиною індивідуального стилю діяльності, але й креативну здатність її 
самореалізуватися в професії та самоактуалізуватися в праці.

Отже, творчий потенціал у складі індивідуально неповторної комбінації 
досвіду, наративу, унікальних особистісних особливостей і продуктивності  як предмет 
діагностики, конкретизований за когнітивним, емоційно-ціннісним і практично-
дійовим критеріями, може проявлятися на низькому, середньому та високому рівнях. 
У зв’язку з цим нами окреслено показники кожного рівня кожної складової творчого 
потенціалу особистості й на основі цього розроблено узагальнений опитувальник.

Процесуально дослідження можна представити таким алгоритмом: а) 
констатувальний етап – виявлення рівня творчого потенціалу в інженерів-педагогів 
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із різним стажем роботи та в студентів (перший поперечний зріз), розподіл останніх 
на контрольні й експериментальні групи; б) проведення тренінгу креативності 
в експериментальних групах; в) контрольний етап – діагностика індивідуальної 
креативності досліджуваних експериментальних і контрольних груп (другий 
поперечний зріз).

Діагностика творчого потенціалу особистості як індивідуальної креативності 
досліджуваних інженерів-педагогів передбачає таку змістову схему оцінки предмету 
дослідження:

А) за когнітивним критерієм:
- низький рівень – уявлення про досвід, наратив (як особисту історію), 

індивідуальні особливості та продуктивність (креативність як здатність творити) 
особистості. Він представлений такими твердженнями:
Я маю уявлення про досвід людини.
Я маю уявлення про наратив (як особисту історію).
Я маю уявлення про індивідуальні особливості особистості.
Я маю уявлення про продуктивність особистості (креативність як здатність творити).

- середній рівень – знання особливостей власного досвіду, наративу, 
індивідуальної унікальності та продуктивності:
Я знаю особливості власного досвіду.
Я знаю особливості свого наративу (особистої історії для себе та інших).
Я знаю особливості власної індивідуальної унікальності.
Я знаю особливості власної продуктивності (здатності творити).
  - високий рівень – розуміння цілісної системи індивідуальнісних 
особливостей, що забезпечують самоактуалізацію людини в житті:
Я розумію механізм впливу досвіду на функціонування цілісної системи 
індивідуальнісних особливостей, що забезпечують самоактуалізацію людини в житті.
Я розумію механізм впливу наративу (особистої історії) на функціонування цілісної 
системи індивідуальнісних особливостей, що забезпечують самоактуалізацію 
людини.
Я розумію механізм впливу особистісної унікальності на функціонування цілісної 
системи індивідуальнісних особливостей, що забезпечують самоактуалізацію 
людини.
Я розумію механізм впливу творчості на функціонування цілісної системи 
індивідуальнісних особливостей, що забезпечують самоактуалізацію людини в житті.

Б) за емоційно-ціннісним критерієм:
- низький рівень – позитивна реакція на запитання про творчість, охоче 

береться за творчі завдання:
Мені подобається відповідати на запитання або шукати інформацію про досвід.
Мені подобається відповідати на запитання або шукати інформацію про наратив 
(особисту історію).
Мені подобається відповідати на запитання або шукати інформацію про свою 
індивідуальну неповторність.
Мені подобається відповідати на запитання або шукати інформацію про творчість і 
креативність.

- середній рівень – виражене позитивне ставлення до діагностики власної 
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креативності, хоче розвинути свої творчі здібності та вміння:
Я хочу знати специфіку власного досвіду.
Я хочу знати специфіку власного наративу (особистої історії).
Я хочу знати специфіку власної унікальності.
Я хочу знати специфіку своєї продуктивності (творчості).
  - високий рівень – спрямованість на оцінювання креативності та 
продуктивності своєї та інших:
Я вмію оцінити професійну цінність досвіду себе та інших.
Я вмію оцінити професійну цінність наративу (особистої історії) себе та інших.
Я вмію оцінити професійну цінність особистісної унікальності себе та інших.
Я вмію оцінити креативність і продуктивність свою та інших.

В) за практично-дійовим критерієм:
- низький рівень – творчий підхід до розв’язання повсякденних завдань, 

продуктивне виконання соціальних, побутових, професійних тощо функцій:
Я розглядаю всі повсякденні життєві та професійні завдання як необхідний досвід.
Я продуктивно виконую свої соціальні, побутові, професійні функції.
Я фіксую власні та чужі висловлювання про себе, свої дії, професійну діяльність і 
життєвий шлях.
Я підтримую свій стиль одягу, неповторні манери поведінки тощо.

- середній рівень – активна практика розвитку творчого потенціалу, практика 
тренінгів креативності, звичка розв’язувати ребуси, кросворди тощо, володіння 
літературно-мистецькими видами діяльності:
Я беру урок із кожної події та вчинку свого життя. 
Я постійно аналізую свій наратив (особисту історію для себе і для інших), звіряючи 
його з життєвими планами та досягненнями.
Я вбачаю свою унікальність у володінні літературною, музичною, художньою та 
іншими видами діяльності.
Я активно практикую розвиток творчості через звичку розв’язувати ребуси, 
відвідувати мистецькі заходи, читати новини наукових відкриттів тощо.

- високий рівень – стратегічна життєтворчість, моніторинг життєвих планів 
і способів самоактуалізації.
Я перспективно узагальнюю, систематизую й організовую власний досвід відповідно 
до своїх професійно-кар’єрних планів.
Я стратегічно працюю над власним наративом (особистою історією), формуючи 
позитивні концепції.
Я постійно творю свою унікальність, працюючи над іміджем, індивідуальним стилем 
діяльності, самобрендингом і власною самоактуалізацією в житті.
Я розвиваю свою креативність (життєтворчість), постійно оновлюючи власні 
програми особистісного розвитку, професійного становлення та кар’єрного 
зростання.

Шкалу оцінювання рівнів творчого потенціалу складають такі кількісні 
показники: 3 бали – високий рівень, 2 – середній,1 бал – низький рівень, а 0 балів, 
відповідно, нульовий рівень.

Інтерпретація результатів діагностики творчого потенціалу – така:
від 25 до 36 балів – високий рівень творчого потенціалу особистості передбачає 
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розуміння цілісної системи індивідуальнісних особливостей, що забезпечують 
самоактуалізацію людини в житті; спрямованість на оцінювання креативності та 
продуктивності своєї та інших; стратегічну життєтворчість, моніторинг життєвих 
планів і способів самоактуалізації;

від 13 до 24 балів – середній рівень творчого потенціалу особистості 
передбачає  знання особливостей власного досвіду, наративу, індивідуальної 
унікальності та продуктивності; виражене позитивне ставлення до діагностики 
власної креативності, хоче розвинути свої творчі здібності та вміння; активна 
практика розвитку творчого потенціалу, практика тренінгів креативності, звичка 
розв’язувати ребуси, кросворди тощо, володіння літературно-мистецькими видами 
діяльності; 

від 5 до 12 балів – низький рівень творчого потенціалу передбачає  
уявлення про досвід, наратив (як особисту історію), індивідуальні особливості та 
продуктивність (креативність як здатність творити) особистості; позитивна реакція 
на запитання про творчість, охоче береться за творчі завдання; творчий підхід до 
розв’язання повсякденних завдань, продуктивне виконання соціальних, побутових, 
професійних тощо функцій;

від 0 до 4 балів – нульовий рівень творчого потенціалу передбачає відсутність 
уявлення про досвід, наратив, індивідуальні особливості та продуктивність власної 
особистості; негативне ставлення до дослідження або до всього, що стосується 
творчості; пасивну позицію в розв’язанні повсякденних завдань, репродуктивний 
рівень вирішення проблем.

За допомогою створеного нами опитувальника, фрагментарно 
представленого вище, проведено оцінку індивідуальної креативності (творчого 
потенціалу) у 240 опитуваних, серед яких 69 інженерів-педагогів із різним стажем 
роботи, 85 першокурсників (з яких вирізнено експериментальну групу з 14 осіб) і 86 
студентів п’ятих – шостих курсів (включно з експериментальною групою 12 чоловік) 
інженерно-педагогічного факультету (див. Табл.1 – 3).

Показники творчого 
потенціалу за 
когнітивним 
критерієм чотирьох 
рівнів кожного з його 
компонентів

Інженери-
педагоги 

КГ№1

Першо-
курсни-
ки ІПФ 
КГ№2

Першо-
курсни-
ки ІПФ 
ЕГ№1

Випуск-
ники 

ІПФ (5-6 
курс) 
КГ№3

Випуск-
ники ІПФ 
(5-6 курс) 

ЕГ№2

К-
ст

ь

%

К-
ст

ь

%

К-
ст

ь

%

К-
ст

ь

%

К-
ст

ь

%

Відсутність уявлень 
про індивідуально-
к р е а т и в н і 
х а р а к т е р и с т и к и 
людини.

6

8,
7% 24

33
,8

%

5

35
,7

%

4

5,
4% 1

8,
33

%
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Уявлення про 
досвід, наратив (як 
особисту історію), 
і н д и в і д у а л ь н і 
особливості та 
п р о д у к т и в н і с т ь 
(креативність як 
здатність творити) 
особистості

40 58
% 41

57
,7

%

8

57
,1

%

38

51
,4

%

9 75
%

Знання особливостей 
власного досвіду, 
н а р а т и в у , 
і н д и в і д у а л ь н о ї 
унікальності та 
продуктивності

14

20
,3

%

6

8,
5% 1

7,
1% 29

39
,2

%

1

8,
33

%

Р о з у м і н н я 
цілісної системи 
індивід уа льнісних 
о с о б л и в о с т е й , 
що забезпечують 
с а м о а к т у а л і з а ц і ю 
людини в житті

9 13
% 0 0 0 0 3

4,
05

%

1

8,
33

%

69 10
0% 71 10
0% 14 10
0% 74 10
0% 12 10
0%

Таблиця 1. Перший поперечний зріз індивідуальної креативності за 
когнітивним критерієм  (дані констатувального експерименту)

Показники творчого 
потенціалу за 
емоційно-ціннісним 
критерієм чотирьох 
рівнів кожного з його 
компонентів

Інженери-
педагоги 
КГ№1

Першо-
курсники 
ІПФ 
КГ№2

Першо-
курсни-
ки ІПФ 
ЕГ№1

Випуск-
ники 
ІПФ 
(5-6 
курс) 
КГ№3

Випуск-
ники 
ІПФ (5-6 
курс) 
ЕГ№2

К-
ст

ь

% К-
ст

ь

% К-
ст

ь

% К-
ст

ь

% К-
ст

ь

%

Нейтральне або 
негативне ставлення 
до інформації про 
і н д и в і д у а л ь н о -
к р е а т и в н і 
х а р а к т е р и с т и к и 
людини 3 4,

35
%

6 8,
5%

2 14
,3

%

1 1,
4%

2 16
,7

%

Позитивна реакція 
на запитання про 
творчість, охоче 
береться за творчі 
завдання 5 7,

2%

54 76
%

10 71
,4

%

65 87
,8

4%

7 58
,3

3%
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Виражене позитивне 
налаштування на 
діагностику власної 
креативності, хоче 
розвинути свої творчі 
здібності та вміння 60 87

%

11 15
,5

%

2 14
3%

8 10
,8

%

2 16
,7

%

С п р я м о в а н і с т ь 
на регулярне 
о ц і н ю в а н н я 
креативності та 
продуктивності своєї 
та інших

1 1,
5%

0 0 0 0 0 0 1 8,
33

%

69 10
0%

71 10
0%

14 10
0%

74 10
0%

12 10
0%

Таблиця 2. Перший поперечний зріз індивідуальної креативності за емоційно-
ціннісним критерієм  (дані констатувального експерименту)

Показники творчого 
потенціалу за 
практично-дійовим 
критерієм чотирьох 
рівнів кожного з 
його компонентів

Інженери-
педагоги 
КГ№1

Першо-
курсни-
ки ІПФ 
КГ№2

Першо-
курсни-
ки ІПФ 
ЕГ№1

Випуск-
ники ІПФ 
(5-6 курс) 
КГ№3

Випуск-
ники 
ІПФ (5-6 
курс) 
ЕГ№2

К-
ст

ь

% К-
ст

ь

% К-
ст

ь

% К-
ст

ь

% К-
ст

ь

%

Бездієвість у плані 
і н д и в і д у а л ь н о -
к р е а т и в н о г о 
саморозвитку 38 55

%

36 50
,7

%

7 50
%

32 43
,2

%

5 41
,6

7%

Творчий підхід 
до розв’язання 
п о в с я к д е н н и х 
з а в д а н ь , 
п р о д у к т и в н е 
в и к о н а н н я 
с о ц і а л ь н и х , 
п о б у т о в и х , 
професійних тощо 
функцій 20 29

%

32 45
%

6 42
,8

6%

35 47
,3

%

6 50
%

Активна практика 
розвитку творчого 
п о т е н ц і а л у , 
практика тренінгів 
к р е а т и в н о с т і , 
звичка розв’язувати 
ребуси, кросворди 
тощо, володіння 
л і т е р а т у р н о -
мистецькими видами 
діяльності 9 13

%

3 4,
2%

1 7,
14

%

7 9,
5%

1 8,
33

%
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С т р а т е г і ч н а 
ж и т т є т в о р ч і с т ь , 
м о н і т о р и н г 
життєвих планів 
і способів 
самоактуалізації

2 2,
9%

0 0 0 0 0 0 0 0

69 10
0%

71 10
0%

14 10
0%

74 10
0%

12 10
0%

Таблиця3. Перший поперечний зріз індивідуальної креативності за 
практично-дійовим критерієм  (дані констатувального експерименту)

Отже, констатувальний експеримент дозволив оцінити та порівняти творчий 
потенціал опитуваних інженерів-педагогів для підготовки формувального етапу 
дослідження, що вказало на необхідність активації індивідуальної креативності 
майбутніх інженерів-педагогів у процесі їхнього навчання у ВНЗ. Створено адекватні 
контрольні та експериментальні групи досліджуваних. Перспективою подальшого 
пошуку є проведення тренінгу індивідуальної креативності в експериментальних 
групах і другого поперечного зрізу (контрольного етапу дослідження).
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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология

заболоцька С.і.
викладач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка
оСоБливоСті  формУвання та розвитКУ моральних форм 

повеДінКи в ДоШКільномУ віЦі

  Як показав наш теоретичний аналіз [1;2;4] , на етапі дошкільного віку не можна 
констатувати про сформованість повноцінної і стійкої моральної поведінки через 
несформованість у дошкільників внутрішньої складової – свідомої орієнтації на 
моральні принципи, ідеали, норми, нерозвиненості у них внутрішніх імперативів 
моральної поведінки (мотивації, саморегуляції) та піддатливості впливам цього типу 
поведінки зовнішнім впливам, несформованості моральної регуляції та моральної 
самооцінки. Тому для позначення моральних аспектів поведінки дошкільника ми 
запропонували термін «моральні форми поведінки». 

У зв’язку з цим моральну форму поведінки дошкільника ми визначаємо 
як обов’язково-добровільну, безумовну (без винятків) реалізацію дошкільником 
благодійних дій (допомога, підтримка, сприяння, співдія) та вчинків (справедлива 
моральна оцінка, моральна позиція та вираження ставлення у формі жесту, тону, 
міміки, погляду) щодо іншого, що переживає задоволення щастя, успіх, радіє, 
чи, навпаки, потребує доброго ставлення, підтримки, розуміння, бо має  життєві 
труднощі, невдачі в діяльності, в самореалізації, нещасливу життєву долю та інші 
проблеми. В основі цієї форми поведінки є позитивне, емпатійне  сприйняття і 
прийняття іншого, переживання та ціннісне і справедливе ставлення до нього. 

Зазначені форми поведінки тільки у зовнішньому виражені співвідносяться 
з власне моральною поведінкою. Одночасно вони безумовно володіють тією ж 
психологічною структурою та імперативною спрямованістю. До моральних форм 
поведінки ми відносимо моральні вчинки та дії дошкільника, його моральні 
ставлення і переживання, моральну оцінку і самооцінку, його підконтрольність у 
реалізації моральних аспектів поведінки, моральну позицію. Вивчення поведінки 
дітей дошкільного віку показує, що вона характеризуються домінуванням 
зовнішнього прояву моральності. Однак в окремих ситуаціях морального вибору з 
чітко визначеною орієнтацією на моральну норму (тобто при відсутності внутрішньої 
боротьби мотивів) у старших дошкільників виявляється тенденція до виникнення 
мотиваційної готовності діяти адекватно до ситуації, внутрішня  моральна позиція. 
Одночасно необхідно констатувати про становлення форм моральної поведінки в 
умовах різних видів діяльності, насамперед спілкування, ігрової та навчальної.

На основі теоретичного аналізу та результатів емпіричного дослідження була 
побудована  концептуальна модель формування моральних форм поведінки у 
дошкільників із врахуванням вікових особливостей та дії соціально-психологоічних 
чинників. Приступаючи до розробки формувального експерименту, ми виходили з того, 
що спеціально організовані навчально-розвиальні та корекційні впливи повинні сприяти 
підвищенню рівня розвитку моральних форм поведінки в дошкільників. 

Ми припустили, що психологічні умови розвитку моральних форм поведінки на 
етапі дошкільного дитинства полягають у забезпеченні раціонального усвідомлення 
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суті моральних форм поведінки, моральних феноменів (норм, зразків поведінки, 
моральних ставлень, оцінок) що, як правило, повинні бути представлені дітям в 
конкретно-образній формі, їх емоційного переживання та пошуку особистісного 
сенсу через співвіднесення їх із власним Я, через усвідомлення та прийняття 
безумовної цінності іншого (дорослого, ровесника),  активній апробації та реалізації 
їх у реальній поведінці.

Загальна гіпотеза конкретизувалася наступним чином: формування моральних 
форм поведінки у дошкільників буде ефективнішим, якщо: виявити складові структури 
і змісту виховної роботи з дошкільниками та  консультативної з їх батьками та 
вихователями, цілеспрямованої діяльності практичного психолога в дошкільній установі, 
що враховувала б специфіку моральних форм поведінки дошкільників, рівні та типи їх 
розвитку; забезпечити формування якостей і рис особистості дошкільника, спираючись на 
діяльність та поведінку дорослого, враховуючи рівень розвитку моральних форм поведінки; 
використати особистісно зорієнтовані заняття з елементами соціально-психологічного 
тренінгу у якості засобу навчання, завдяки якому дошкільник: включається в процес 
саморозкриття, саморозвитку, самопізнання; усвідомлює і приймає безумовну цінність 
іншого (дорослого, ровесника); у нього формуються особистісні риси; оволодіває умінням 
оцінювати моральні аспекти дії, вчинку іншого,  власної поведінки та поведінки ровесників 
і дорослих;  навчається морально взаємодіяти з оточуючими, що перетворює процес 
формування і розвитку моральних форм поведінки в процес становлення моральної  
особистості взагалі. 

Розробляючи систему заходів щодо реалізації поставлених завдань формувального 
експерименту, ми виходили з того, що у навчально-ігровій діяльності є багато можливостей, 
які можна використати для активізації процесів  формування навичок мотиваційної, 
емоційної та поведінкової саморегуляції. Наше завдання полягало у тому, щоб наповнити 
психологічним змістом, а при потребі переставити акценти в уже існуючих формах і 
методах освітнього процесу з метою активізації процесів формування моральних форм 
поведінки.  

Отже, метою формувального експерименту стало створення й апробація 
системи розвитку моральних форм поведінки та її інтегральних утворень, перш за 
все через активізацію моральних дій, уявлень про моральну поведінку, актуалізації 
морального оцінювання поведінки інших людей, героїв казок та літературних творів, 
морального самооцінювання, здійснення доцільних та оптимальних регулятивних 
впливів дорослих на моральні аспекти поведінки (моральну саморегуляцію, моральні 
позиції, моральні ставлення до батьків, родичів, вихователів, ровесників, молодших 
та незнайомих людей).

Виходячи з цієї мети, ми поставили перед собою такі завдання: 1) на початку 
експерименту (перший зріз) виявити рівень розвитку моральних форм поведінки в 
дошкільників контрольної та експериментальної груп, зокрема, встановити рівень 
розвитку моральних форм, проаналізувати вплив однолітків, батьків, вихователів на 
становлення моральних форм поведінки дошкільників, визначити  характер впливу 
батьків на дітей - дошкільників, вивчити уявлення дошкільників про моральні якості; 
визначити особливості розвитку моральних форм поведінки у дошкільників; 2) у процесі 
проведення формувального експерименту застосувати розроблену нами спеціальну 
програму «Формування та розвиток моральних форм поведінки у дошкільників»; 3) з 
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метою перевірки ефективності цієї програми провести другий зріз, зробити порівняльний 
аналіз експериментальних даних першого та другого зрізів, розробити навчально-ігрові 
заняття з елементами тренінгу з розвитку моральних форм поведінки у дошкільників; 
4) сформулювати рекомендації щодо становлення моральних форм поведінки в умовах 
освітнього процесу дошкільної установи та скласти орієнтовну програму роботи з 
батьками з метою розширити їх уявлення про моральні форми поведінки та збагатити 
досвід ефективного їх формування у дітей.

Формувальний експеримент складався з двох основних етапів. На першому 
етапі були виявлені особливості розвитку форм моральної поведінки в контрольній та 
експериментальній групі. На другому етапі перевірялася ефективність формувальних 
впливів.

Загалом основні завдання, що закладені у створеній нами розвивально-
виховній програмі, були спрямовані на запровадження таких вихідних положень 
розвитку моральних форм поведінки, як: піклування про розвиток дошкільника 
як індивіда, суб’єкта, особистості, індивідуальності; відстежування вихователями 
прагнень дошкільників до явних якісних змін у власній поведінці, підтримування 
цих прагнень і створення умов для реалізації моральних форм поведінки; організація 
таких виховних ситуацій, які забезпечують розвиток моральних форм поведінки; 
спрямування ціннісних орієнтирів значущих дорослих на створення умов для 
розвитку моральних форм поведінки у дошкільників.

Формувальною програмою передбачається (лося) поступове засвоєння 
дітьми в умовах навчально-ігрових занять уявлень про моральні форми поведінки, з 
подальшим формуванням здатності усвідомлювати власні моральні форми  поведінки 
та нести відповідальність за її дотримання. Навчально-ігрова програма спрямована 
на підвищення рівня сформованості моральних форм поведінки з допомогою 
дорослого, тобто у цих блоках представлені завдання для формування та перевірки 
сформованості моральних форм поведінки у дошкільників. 

У навчально-ігровій програмі були використані наступні засоби: а) ігри; 
б) емоційно-символічні методи: групове обговорення реальних та зображених 
на малюнках  моральних форм поведінки; обговорення почуттів та думок, які не 
вдається розкрити у процесі вербального спілкування; перегляд мультфільмів, що 
допомагає моделювати моральні ситуації і способи моральної поведінки; дидактичні 
завдання, спрямовані на аналіз та формування уявлень дошкільників про моральні 
форми поведінки.

Проведений нами аналіз дозволив зробити висновок, що формуванню 
моральних форм поведінки у дошкільників сприяє організація та проведення спеціальної 
цілеспрямованої діяльності, зокрема, навчально-ігрової, яка передбачає психологічну 
корекцію та тренування зазначеного феномена. 

Результати констатувального етапу дослідження засвідчили, що рівень 
розвитку моральних форм поведінки у більшості дошкільників (42,1%) не досягає того 
рівня розвитку, який забезпечує успішне становлення дошкільника як моральної 
особистості у майбутньому. У зв’язку з цим постало завдання про обґрунтування та 
створення соціально-психологічних умов та засобів для оптимізації цього процесу, 
насамперед через формування у дошкільників позитивного, цілісного й адекватного 
уявлення про моральність, безумовну цінність іншої людини, і моральні форми 
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поведінки, зокрема. 
Після визначення суті програми формування моральних форм поведінки 

у дітей дошкільного віку нами було проведено роботу щодо реалізації змісту даної 
програми, провівши з дітьми експериментальної групи комплекс вправ та інших 
спеціальних завдань. Після їх завершення у складі контрольної та експериментальної 
груп дошкільників було проведено друге тестування, завдяки якому встановлено 
особливості впливу розвивальної програми на формування у дітей моральних форм 
поведінки. 

Отже, нами розроблена спеціальна програма розвитку, в якій розкриваються 
особливості роботи з дошкільниками з низьким рівнем розвитку моральних форм 
поведінки та їх внутрішньої позиції, яка має свої особливості прояву у когнітивній 
сфері,  емоційній сфері, мотиваційній і поведінковій сферах.

Встановлено, що досліджувані нами параметри – моральні форми поведінки 
– мають динамічний характер, тобто вони можуть змінюватись залежно від того, 
в якому оточенні знаходиться дитина та який розвивально-виховний вплив на неї 
здійснюється. Позитивна динаміка розвитку свідчить про підвищення сформованості 
моральних форм поведінки.
 На підставі об'єктивних та суб'єктивних показників оцінювання 
розвитку моральних форм поведінки можна вважати, що їх розвиток достовірно 
відбувся у дошкільників експериментальної групи, зокрема, збільшилася кількість 
дітей з гармонійно-розвинутим типом сформованості. У значної частини дітей з 
,,невгамовним” та ,,егоїстичним” типом вдалося сформувати ,,правильний тип”, а 
в окремих випадках і гармонійно-розвинутий. В контрольній групі не виявлено 
статистично значущих змін. 
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навчальна ДіяльноСть молоДШого ШКоляра

 Численні дослідники особливо ретельно виділяють етапи первісного 
входження дітей до нових умов шкільного життя. Більшість із них психологічно 
готові до цього. Вони з радістю йдуть до загальноосвітнього навчального закладу, 
сподіваючись зустріти там щось незвичайне (порівняно з дитячим садком та 
домівкою). Ця внутрішня позиція дитини важлива у двох аспектах. Насамперед, 
це передчуття та бажання новизни шкільного життя, які допомагають їй швидше 
сприйняти вимоги вчителя, що стосуються правил поведінки у класі, норм стосунків 
з товаришами, розпорядку дня. Ці вимоги дитина сприймає як суспільно значущі та 
неминучі. Із перших днів перебування дитини у класі педагог має чітко сформулювати 
правила поведінки школяра на заняттях, вдома й у громадських місцях. Важливо 
одразу показати дитині відмінність її нової позиції, обов’язків і прав від того, що 
було звичним  для неї раніше. Якщо ці умови будуть подані нечітко, то учні не 
зможуть відчути новизну цього етапу свого життя, що може зруйнувати інтерес до 
загальноосвітнього навчального закладу. Інший  бік внутрішньої позиції дитини 
пов’язаний з її загальним позитивним ставленням до процесу засвоєння знань і 
вмінь. Ще до навчання в ЗНЗ  дитина звикає до думки, що вчитись необхідно для 
того, щоб колись по-справжньому стати такою, якою вона хотіла бути в іграх. При 
цьому дошкільник не уявляє конкретного складу знань, потрібних у майбутньому. 
Він прагне до знань взагалі, тобто до знань, які мають суспільне значення та цінність. 
У цьому й виявляється цікавість дитини, її теоретичний інтерес до навколишнього. 
Вона з перших занять засвоює відповідні відомості, її навчання спирається при цьому 
на інтерес до знань взагалі. Передусім, у дитини викликають інтерес математика і 
граматика. Цей інтерес учитель активно використовує на перших заняттях. Інтуїтивне 
прийняття учнем цінності знань необхідно підтримувати та розвивати на початковому 
етапі шкільного навчання, подаючи цікавий і «несподіваний» матеріал з предметів 
шкільного курсу. Це дозволяє сформувати в дитини справжні пізнавальні процеси та 
інтереси як основу навчальної діяльності. Отже, на першому етапі шкільного життя 
учень підкоряється новим вимогам вчителя, які регулюють його поведінку в класі 
й удома, а також починає цікавитися змістом навчальних предметів. Якщо дитина 
безболісно пройшла цей етап – вона була добре підготовлена до навчальних занять. 
Однак не всі учні шести років володіють цією готовністю. Багато дітей спочатку 
відчуває певні труднощі і не одразу включаються до шкільного життя
 Найчастіше спостерігаються три види труднощів, які  відчувають 
першокласники.  Перший з них пов’язаний з особливостями нового шкільного 
режиму (треба вчасно просинатися та вставати, не можна пропускати занять, на всіх 
уроках слід сидіти спокійно, необхідно виконувати домашні завдання тощо). Без 
належних звичок у дитини з’являються втома, зриви в навчальній роботі, пропуски 
режимних моментів. Більшість шестирічних учнів із психофізіологічного боку 
готові до формування відповідних звичок. Необхідно тільки, щоб учитель і батьки 
зрозуміло і чітко ставили вимоги до нового життя дитини, постійно контролювали їх 
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виконання, вживали заходів для заохочення та покарання, враховуючи індивідуальні 
особливості молодших школярів.
 Другий тип труднощів, які відчувають першокласники, зумовлений 
характером стосунків із учителем, однокласниками, членами сім’ї. За умови виявлення 
максимально можливих привітності та доброти до дітей учитель все ж виступає 
як авторитетний і суворий наставник, який задає правила поведінки, він постійно 
оцінює роботу учнів. Унаслідок цього окремі школярі стають у навчальному закладі 
дуже скутими, а інші – розв’язні (вдома вони можуть бути зовсім іншими). Нерідко 
учень губиться в новому оточенні; будучи не спроможним одразу познайомитися з 
дітьми, відчуває себе самотнім.  
 Третій тип труднощів. Чимало першокласників починає відчувати їх 
в середині навчального року. Спочатку діти з радістю прибігають за годину до 
занять, із задоволенням беруться за будь-які вправи, пишаються оцінками вчителя, 
що зумовлено виявленням їхньої загальна готовності до оволодіння знаннями. 
Але процес навчання в 1 класі будується так, що діти отримують ті чи інші готові 
знання й визначення понять, які необхідно запам’ятовувати й використовувати за 
необхідності. Звичайно, на уроках педагог не звертав особливої уваги на значення 
цих знань. Тому за цих умов поле інтелектуального пошуку дитини не є великим, 
пізнавальна самостійність суттєво обмежена. На таких заняттях формування 
інтересів власне до змісту навчального матеріалу є послабленим. Оскільки учні 
поступово звикають до зовнішніх атрибутів загальноосвітнього навчального 
закладу, в них тьмяніє первісна тяга до навчання, у результаті чого найчастіше настає 
апатія та байдужість. Учителі прагнуть подолати їх, вносячи до матеріалу елементи 
зовнішньої зацікавленості, але цей прийом діє лише короткий відрізок часу. 
Тому перед учнями слід ставити систему завдань, яка із самого початку сприяє 
інтелектуальним пошукам першокласників, вимагає пояснення знайдених способів 
дій. Завдяки такій активній розумовій діяльності діти можуть свідомо засвоїти 
потрібні знання й уміння. Особливо небезпечно на початку навчання вимагати від 
школярів простого запам’ятовування тих чи інших відомостей без розуміння їх 
необхідності та умов застосування, оскільки в цьому випадку буде випущено з-під 
контролю важливий момент – початок формування у учнів пізнавальних інтересів до 
навчального матеріалу.
 Отже, у молодшому шкільному віці спостерігаємо певну динаміку відносин 
дітей до навчання. Спочатку вони прагнуть до нього як до суспільно корисної 
діяльності взагалі, потім їх притягують окремі прийоми навчальної роботи, і, 
нарешті, вони починають самостійно перетворювати конкретно-практичні завдання 
на навчально-теоретичні. 
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пастухова м.о.
викладач кафедри іноземних  мов НМУ 
імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

трУДноЩі У формУванні рефлеКСивноЇ пеДагогічноЇ 
КомпетентноСті та Їх мінімізаЦія

актуальність дослідження. Інтегральним показником якості підготовки 
майбутнього вчителя необхідно розглядати професійну компетентність, яка 
передбачає оволодіння як комплексом нормативно визначених знань, умінь і 
навичок, так і формування, розвиток здатності практично діяти  та творчо, найбільш 
ефективно застосовувати особистісний досвід, сукупність засвоєних знань, умінь 
та  навичок, способів дій у професійній діяльності (В.В. Хименець, А.В. Хуторський 
та інші). Професійна компетентність включає в себе різні складові, в тому числі й 
рефлексивну. У сучасних умовах рефлексивна педагогічна компетентність є базовим 
елементом і в той же час фактором розвитку професійної компетентності педагога, 
особистісного і професійного розвитку.

основною метою даного дослідження є визначення труднощів у формуванні 
рефлексивної педагогічної компетентності під час освітньо-професійної підготовки 
майбутніх педагогів та шляхів їх мінімізації.

виклад основного матеріалу. Професійна підготовка сучасного педагога має 
включати формування рефлексивної педагогічної компетентності, що передбачає 
оволодіння механізмом рефлексії та відповідними рефлексивними компетенціями. 
Аналіз різних трактувань змісту поняття «рефлексивна компетентність» 
дослідниками (С.Ю. Степановим, В.О. Метаєвою, Н.П. Максимченко, Н.М. Гуміровою 
та іншими) дозволив нам сформулювати наступне визначення: рефлексивна 
педагогічна компетентність – складна, інтегративна, професійна якість особистості 
педагога, що характеризує ступінь засвоєння сукупності рефлексивних компетенцій 
та проявляється в готовності та здатності педагога ефективно і творчо здійснювати 
педагогічну діяльність завдяки володінню знаннями, вміннями, досвідом і наявності 
професійно значущих особистісних якостей. У сучасних дослідженнях рефлексивна 
компетентність представлена як акмеологічний феномен, який сприяє досягненню 
найвищих результатів у діяльності, і визначена як метакомпетентність, що завдяки 
знанню і володінню механізмом рефлексії сприяє адекватному розвитку всіх 
інших видів професійної компетентності (соціально-особистісної, комунікативної, 
загальнонаукової, інформаційної, управлінської,  економічної тощо) [2, с. 15; 6, с. 42].

Що ж заважає формуванню і розвитку рефлексивної компетентності 
педагога?  Розглянемо спочатку суб’єктивні, тобто пов’язані з особистісними 
якостями рефлектуючого суб’єкта, труднощі. Серед них, по-перше, недостатній 
рівень володіння знаннями з суміжних областей: знання свого предмета викладання, 
знання методики викладання та специфіки навчання, знання вікових можливостей 
своїх учнів, володіння інформацією про навчальний заклад та соціальну ситуацію.

По-друге, відсутність мотивації, потреби, інтересу до самого себе. Необхідність 
у самопізнанні виникає, коли вчитель виявляє невідповідність між своєю діяльністю, 
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її очікуваним і реальним результатом. Рефлексія активізується також у результаті 
критики адміністрації, батьків, колег, учнів та конструктивної реакції на неї. Проте 
найефективнішим є самовиховання у себе здатності до самопізнання – особистість 
самостійно ставить перед собою відповідну мету й завдання і своєю власною працею 
досягає її.

По-третє, несформованість дій виявлення, фіксації, аналізу, співвіднесення, 
оцінювання тощо, невміння рефлектувати загалом. Тому необхідно розвивати у 
майбутніх педагогів критичне мислення, рефлексивні уміння шляхом відпрацювання 
рефлексивного способу аналізу та вирішення психолого-педагогічних проблем, 
застосування задачного підходу, конструювання кейсів, здійснення педагогічного 
моделювання в рамках навчальних предметів, дослідницької діяльності, а також 
рефлексивного аналізу педагогічної діяльності (наприклад, у формі рефлексивної 
бесіди)  під час педагогічної практики.

Наступні труднощі – стереотипи і шаблони мислення, поведінки; страх 
(покарання, невдачі, невідповідності зовнішнім вимогам), примітивні механізми 
психічного захисту, недостатній рівень розвитку самосвідомості (неадекватна 
самооцінка тощо). Ми пропонуємо проводити спеціальні психологічні тренінги,  
спрямовані на мінімізацію вищезгаданих проблем.

Перейдемо до об’єктивних (викликаних зовнішніми фактороами) труднощів. 
Бар’єром у розвитку рефлексії є як авторитарний стиль і методи управління, так і 
жорсткі організаційні системи і технології. Також недостатність відповідальності 
(неповна чи формальна). У зв’язку з цим, під час освітньо-професійної підготовки 
педагогів доцільно застосовувати, як зазначають І.В.  Козлова та В.Є.  Мельников 
[4], проектування індивідуальних освітніх маршрутів; здійснювати ресурсну 
інтеграцію між закладами освіти (сумісне використання матеріально-технічних, 
інформаційних і кадрових ресурсів для організації навчання  і проведення практик 
студентів); активно залучати студентів до планування, організації, координації 
власної пізнавальної діяльності; проводити науково-методичний супровід студентів 
(психолого-педагогічна підтримка студентам в їх самовизначенні, консультативна 
допомога при формуванні індивідуальних освітніх маршрутів, створення інституту 
тьюторства). Також необхідним є розвиток студентського самоврядування, постійне 
підвищення поінформованості студентів  про систему управління навчальним 
закладом, про внутрішні механізми забезпечення його функціонування з метою 
освоєння власних можливостей впливу на керівні процеси, розуміння позицій 
адміністрації, розвитку здатності брати до уваги загальні інтереси, дії інших у власній 
діяльності тощо. Варто згадати також про оновлення та застосування у власній 
діяльності знання про управлінську документацію з метою адекватної оцінки власної 
діяльності, розвитку вміння коректно вирішувати проблеми, пов’язані з колективною 
діяльністю, підвищення відповідального ставлення до власного навчання і обраної 
професії загалом. Не варто забувати також про реалізацію індивідуального підходу 
в навчанні; закріплення потреби в «людяності» як мотиваційно-ціннісного критерію 
професіоналізму; реалізацію діагностики станів, настрою, готовності студентів 
сприймати себе й інших. (На що звертає увагу В.К.  Єлісєєв, з посиланням на 
С.О.Циттель [3, с. 15].)

Ми виокремлюємо ще одну перепону у формуванні рефлексивної педагогічної 
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компетентності – безсистемність та епізодичність. Тому формувати рефлексивну 
педагогічну компетентність необхідно, по-перше, впродовж  усієї освітньо-
професійної підготовки майбутніх педагогів  (у рамках навчальних предметів; 
планування, координації, організації самостійної роботи студентів, дослідницької 
діяльності; педагогічної практики), а по-друге, в декількох площинах і планах (в 
особистісному і професійному плані; у площині учіння, навчання і рефлексивній 
площині). На думку В.К.  Єлісєєва, формування рефлексивної компетентності 
реалізується завдяки: інноваційним педагогічним системам шляхом звернення 
до особистості, її внутрішього потенціалу; внутрішнього контролю, самоаналізу, 
свідомого вибору професії, способів здійснення діяльності; усунення сумнівів у 
собі, своїй позиції, можливостях, результатах діяльності; стимулюванні розвитку 
професійно-педагогічних якостей; розвитку особистісного досвіду, роздумів про 
професію, навчання, професійну діяльність [3, с. 15]. Ми також згодні з тим, що 
формування рефлексивної педагогічної компетентності визначає особистісна 
направленість педагога, його прагнення, мотиви, установки, ціннісні орієнтації, 
індивідуально-психологічні якості, особливості його когнітивного стилю. Тож 
особистісний план охоплює осмислення необхідності володіння рефлексивними 
вміннями, їх діагностику та усвідомлення базового потенціалу; формування 
ціннісних орієнтацій; аналіз причинно-наслідкових зв’язків, сумнівів; розвиток вмінь 
прогнозування і програмування; здатність до керування процесом самонавчання; 
здатність реалізувати особистісну професійну перспективу; розвиток впевненості у 
собі, своїй позиції, можливостях, результатах діяльності. Професійний план охоплює 
застосування досягнень в особистісному плані до умов і обставин професійної 
діяльності, тобто розвиток здібностей пізнати себе як спеціаліста, особистісну 
інтерпретацію професійних приписів, діагностику наявного рівня розвитку і 
усвідомлення базового потенціалу професійної рефлексії, розвиток впевненості у 
своїй професійній придатності тощо. У площині учіння студент взаємодіє з іншими 
в позиції «учня», в площині навчання студент знаходиться в позиції «учителя», в 
рефлексивній площині студент «занурюється у себе», як учень і той, хто навчає, в 
особистісному і в професійному плані. 

висновки. Рефлексивна педагогічна компетентність носить мета когнітивний  
(сприяє адекватному розвитку всіх інших складових професійної компетентності 
педагога) та акмеологічний (пов’язана з  досягненням найвищих результатів 
у діяльності) характер. Формування та розвиток рефлексивної педагогічної 
компетентності супроводжуються об’єктивними (викликаними зовнішніми 
факторами) та суб’єктивні (пов’язані з особистісними якостями рефлектуючого  
суб’єкта) труднощами. Їх мінімізація пов’язана з дотриманням організаційно-
педагогічних умов, направлених, в першу чергу, на накопичення рефлексивного 
досвіду; постійний розвиток всієї сукупності компетенцій педагога; розвиток 
самосвідомості; зняття стереотипів і шаблонів мислення, примітивних механізмів 
захисту; становлення у студентів потреби в самопізнанні, самоаналізі, самовизначенні, 
самопрограмуванні, самореалізації, розумінні інших.
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теоретичеСКие аСпеКтЫ иССлеДования эмоЦиональнЫх 
СоСтояний в УчеБной ДеятельноСти

Важнейшей тенденцией в современных условиях является возрастающая роль 
приобретения знаний. В рамках информатизации современного общества «жажда 
знаний» становится актуальной потребностью в учебной деятельности, которая, 
в свою очередь, является непременной и важнейшей составляющей человеческой 
деятельности, обусловливая как развитие каждого человека, так и общества в целом.

Главным вопросом в данной связи выступает проблема побудительных 
механизмов учебной деятельности, или проблема мотивации. 

Выросший в последнее время интерес к изучению эмоционально-
мотивационной сферы во многом обусловлен тем, что выяснение закономерностей 
эмоционального развития может значительно углубить как понимание механизмов 
развития интеллекта, так и личности в целом. "Отрыв интеллектуальной стороны 
нашего сознания от его аффективной, волевой стороны представляет один из 
основных и коренных пороков традиционной психологии" [1; с.21].

Первое систематическое изучение психических состояний начинается в 
Индии во 2-3 тысячелетие до н.э., предметом которого было состояние нирваны. 
Философы Древней Греции тоже затрагивали проблему психических состояний. 
Развитие философской категории "состояние" произошло в работах Канта и 
Гегеля. Систематическое изучение психических состояний в психологии, пожалуй, 
началось с У.Джемса, который трактовал психологию как науку, занимающуюся 
описанием и истолкованием состояний сознания. Под состояниями сознания здесь 
подразумеваются такие явления как ощущение, желания, эмоции, познавательные 
процессы, суждения, решения, хотения и т.д. Дальнейшее развитие категории 
психических состояний связано в основном с развитием отечественной психологии. 
Первой отечественной работой связанной с психическими состояниями, является 
статья О.А. Черниковой (1937г.), выполненная в рамках психологии спорта и 
посвященная предстартовому состоянию спортсмена. Кроме нее в рамках психологии 
спорта в дальнейшем психические состояния исследовали Пуни А.Ц., Егоров А.С., 
Васильев В.В., Лехтман Я.Б., Смирнов К.М., Спиридонов В.Ф., Крестовников А.Н. и 
другие. По словам В.А. Ганзена, только после выхода в 1964 г. книги Н.Д. Левитова 
«О психических состояниях человека» термин «психическое состояние» получил 
широкое распространение. Н.Д. Левитову принадлежит и первая монография по 
психическим состояниям. После его работ психология стала определяться как наука 
о психических процессах, свойствах и состояниях человека. Н.Д. Левитов определял 
психические состояния как «целостную характеристику психической деятельности и 
поведения человека за определенный период времени, показывающую своеобразие 



85

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений 
действительности, предшествующих состояний и свойств личности» [2; стр.20].

Интересную концепцию предлагает В.И. Чирков [18]. С диагностическими 
целями он выделяет в психологических состояниях пять факторов: настроение, 
оценка вероятности успеха, мотивация (уровень ее), уровень бодрствования 
(тонический компонент) и отношение к работе (деятельности). Эти пять факторов 
он объединяет в три группы: мотивационно-побудительная (настроение и 
мотивация), эмоционально-оценочная (оценка вероятности успеха и отношение к 
работе) и активационно-энергетическая (уровень бодрствования). Особняком стоят 
классификации состояний на основе системного подхода, разделяющие психические 
состояния по тому или иному признаку. Некоторые психологи разделяют 
психические состояния на волевые (разрешение-напряжение), которые в свою 
очередь делятся на практические и мотивационные, на аффективные (удовольствие-
неудовольствие), которые делятся на гуманитарные и эмоциональные, на состояния 
сознания (сон-активация). Кроме этого предлагается разделение состояний на 
состояния индивида, состояния субъекта деятельности, состояния личности и 
состояния индивидуальности. На наш взгляд, классификации позволяют хорошо 
понять конкретное психическое состояние, описать психические состояния, но по 
отношению к прогностической функции классификации несут слабую нагрузку. 
Однако нельзя не согласиться с требованиями системного подхода, рассматривать 
психологические состояния на разных уровнях, разных аспектах.

Параллельно с психологией психические состояния затрагивались 
и смежными дисциплинами. По этому поводу И.П. Павлов писал: 
"эти состояния есть для нас первостепенная действительность,  
они направляют нашу ежедневную жизнь, они обусловливают прогресс человеческого 
общежития" [6; стр.224-245]. Дальнейшая разработка психических состояний в 
рамках физиологии связана с именем Купалова П.С., показавшего, что временные 
состояния формируются внешними воздействиями по механизму условного 
рефлекса. Мясищев рассматривал психические состояния как один из элементов 
структуры личности, в одном ряду с процессами, свойствами и отношениями.

На необходимость привлечения категории психических состояний для 
понимания свойств указывает А.О. Прохоров, Левитов Н.Д.: "Чтобы понять черту 
характера, надо сначала ее точно описать, проанализировать и объяснить как 
временное состояние. Только после такого исследования можно ставить вопрос об 
условиях закрепления данного состояния, его устойчивости в структуре характера", 
а также Пуни А.Ц. [3, стр.29]: "состояние: можно представить как уравновешенную, 
относительно устойчивую систему личностных характеристик спортсменов, на 
фоне которых развертывается динамика психических процессов". Указание на то, 
что психические свойства есть лишь статистическая мера проявления психических 
состояний, есть и у А.Г. Ковалева: "Психические состояния нередко становятся 
типичными для данной личности, характерными для данного человека. В типичных 
для данного человека состояниях находят свое выражение психические свойства 
личности". Влияние опять-таки типичных состояний на качества личности можно 
найти у А.О. Прохорова. Перов А.К. считает, что если психический процесс и 
состояние имеют существенное значение для человека, то они в конечном итоге 
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превращаются в устойчивые его признаки. О том, что фазовые состояния могут 
маскировать и демаскировать тип нервной системы, писал Распопов П.П. [5; cтр.48]. О 
влиянии отрицательных эмоциональных состояний на формирование отрицательных 
черт характера на примере неврозов, сообщил В.Н. Мясищев. Имеются также 
экспериментальные данные о связи психических состояний и свойств. 
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Шакарима, магистрант Семипалатинский государственный   

университет имени Шакарима

моДель препоДавания и непрерЫвное оБразование

Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной 
Стратегии «Казахстан – 2030». Общей целью  образовательных реформ  в Казахстане 
является адаптация системы образования к новой социально-экономической  среде.  
Президентом Казахстана была также поставлена задача     о вхождении республики 
в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.  Совершенствование 
системы образования играет важную роль      в достижении этой цели [1, c. 1].  Высшее 
образование обеспечивает высококвалифицированным кадровым корпусом все 
отрасли развития общества. От развития системы высшего образования напрямую 
зависит интеллектуальное развитие республики.  Основная тенденция развития 
высшего образования сводится к повышению качества подготовки специалистов, 
развитию инновационного образования, интегрированного с интенсивной 
научно-исследовательской деятельностью, совершенствованию образовательных 
и информационных технологий.  Сейчас наиболее важным считается  какое 
мы получаем образование. В своем исследовании мы выясняли какими 
профессиональными качествами, способностями должен обладать современный 
преподаватель нынешнего времени, для того,  чтобы дать  знания  и подготовить 
современное общество к новым открытиям и технологиям.  Профессиональные 
качества современного преподавателя  как творческий подход,  новаторство,  
постоянное повышение профессионализма, самообразование, саморазвитие, 
педагогическое мастерство,  профессиональная компетентность, разносторонность 
развития в науках, эрудированность, любовь к профессии, интерес к профессии, 
индивидуальный подход, заинтересовать учеников и студентов. Не мало важную 
роль играет способности преподавателя это: суггестивные и лидерские качества, 
умение вести за собой, коммуникативные и организаторские качества, красноречие 
и т.д. Функции современного преподавателя это образовательная, организация 
и реализация учебного процесса, корректирующая, преобразование житейского 
опыта в научный опыт, формирование и развитие личности ученика [2, c.48]. 
Представленные нами профессиональные качества и способности  необходимы нам 
как получение качественного образования и тем самым мы даем также непрерывное 
образование. Сегодня это является самым важным обстоятельством, характерным 
для современной ситуации, становится необходимость подготовки специалистов 
разного профиля, где чаще становятся вопросы комплексного характера. 
Поэтому главной задачей для  нашего государства является не просто сохранение 
существующих интеллектуальных ресурсов, а создание условий для динамичного 
развития [3,c. 92]. Сегодня высшее образование – это необходимое условие для 
восхождения к позиции ответственности, а его получение совпадает с вхождением 
в возраст ответственности и зрелости. Профессиональное образование является 
мощным стимулом вертикальной мобильности, связующим звеном непрерывного 
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образования. Образование являет собой широкое поле социальных возможностей 
для наиболее продвинутой части молодежи. Развитие современной инфраструктуры 
образовательной системы, непрерывное повышение квалификации через реализацию 
непрерывного образования способствуют не только адаптации личности в 
современном обществе, но и стимулируют вертикальную мобильность. Непрерывное 
образование становится настоятельной необходимостью, условием выживания в 
эпоху наступления информационного общества. Развитие технического образования 
и улучшение общего образования стали мощным стимулом вертикальной 
мобильности [4]. Мощным стимулом для увлечения потоков вертикальной 
мобильности в американском обществе стало развитие системы профессионального 
образования, поделенного на три уровня – среднее профессиональное,  средне-
техническое и высшее. Каждый из них в разной степени открывал для гражданина 
возможность вхождения в так называемый средний класс – группу работников, 
имеющих высокие доходы и доступ к широкому набору материальных и социальных 
благ, представляемых современной цивилизацией. Размер среднего класса 
выступал как внешнее ограничение возможностей восхождения обеспечиваемых 
существующей системой образования. На сегодняшний день в средний класс входит 
до 80% населения развитых стран, что позволяет почти каждому его гражданину 
претендовать на воспроизводство социальной позиции или вхождение в более 
высокий социальный слой [3, c. 91]. Следует подчеркнуть, что в современном обществе 
движение от необходимости к свободе выбора затрагивает не только поколение 
детей, но и отправную точку межпоколенной мобильности – поколение родителей. 
Сегодня это поколение вынуждено отвечать на вызовы современной экономики, 
включаться в систему переподготовки и квалифицированного роста, а иногда и 
менять профессию под воздействием экономической и социальной конъюктуры. 
Непрерывное обучение становятся настоятельной необходимостью, условием 
выживания в эпоху наступления информационного общества. Как подчеркивается 
в концепции, система образования традиционно выступает не столько как институт 
устранения неравенства, сколько как один из ее источников[5, c. 1]. Поэтому в 
современных подсистемах базирующихся на информационных  технологиях, знания, 
квалификация выступают как важное условие достижения эффективности, отсюда 
вытекает высокая значимость непрерывного образования. В заключение отметим, что 
современный преподаватель своими профессиональными качествами и функциями 
дасть большой толчок молодежи, и уже вскоре произойдут колоссальные изменения 
в сфере высшего образования. Изменения в высшем образовании в Казахстане  дадут 
возможность качественного  управления этим процессом.
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