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АНОТАЦІЯ
Опалюк Т. Л. Дидактичні засади формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. – Інститут педагогіки НАПН України,
Київ, 2018. – Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2018.
У дисертації подано результати теоретико-експериментального дослідження
дидактичних засад формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у прцесі
вивчення гуманітарних дисциплін (інтегрально-функційної дидактичної моделі та
комплексу ієрархізованих дидактичних умов).
Визначено системно-синергетичне розуміння поняття «соціальна рефлексія
майбутнього вчителя» як дидактичного феномена на засадах реалізації
компетентнісного, системного й синергетичного підходів у їх комплікативноконтамінаційній єдності; розроблено структуру соціальної рефлексії майбутнього
вчителя

як

мотивація

сукупність
соціалізації

функційно-структурних
особистості,

компонент

когнітивно-змістова,

(конструктів):

інструментально-

діяльнісна. Соціальна рефлексія майбутного вчителя – вияв соціальнорефлексійної компетентності як інтегральної єдності розвитку соціальної та
рефлексійної компетентностей під час реалізації потенційно можливих видів
професійно-педагогічної діяльності, що стосується здатності й готовності
сприймати соціум, усвідомлювати свою перетворювальну роль у ньому через
суб’єкт-суб’єктну взаємодію з учнями й іншими учасниками освітнього процесу, а
також ефективно на циклічно-рефлексійній основі константно її вдосконалювати.
Запропоновано авторське бачення реалізації компетентнісно-орієнтованої
парадигми організації та здійснення процесу цілеспрямованого формування
соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін.
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Важливою складовою фахової підготовки сучасного вчителя є забезпечення
його здатності виявляти себе як сформована соціально зріла особистість, здатна
виконувати свої функціональні обов’язки не лише як педагога-предметника, але й
здійснювати рефлексію контраверсійних соціальних процесів, котрі відбуваються
в Україні та світі. Власне цим пояснюється потреба формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів.
Виявлено існування певних суперечностей, котрі існують і певним чином
можуть бути усунені за результатами проектованого наукового вивчення
досліджуваної проблеми.
Метою дослідження передбачено на основі системного теоретичного
аналізу сучасних дидактичних моделей навчання обґрунтувати дидактичні засади
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін, експериментально довести доцільність розроблення й
імплементації інтегрально-функційної дидактичної моделі в освітній процес
вищої

педагогічної

школи.

Об’єктом

дослідження

є

процес

навчання

гуманітарних дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти. Предметом
дослідження є інтегрально-функційна дидактична модель формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін та
таксономічна єдність ієрархізованих дидактичних умов.
Розроблено концепцію дослідження, яка полягає у визначенні дидактичних
засад формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних

дисциплін

та

розкритті

сутності

системно-синергетичного

розуміння феномена соціальної рефлексії майбутнього вчителя на ґрунті
усвідомлення, активації, стимулювання та формування психолого-дидактичних
новоутворень,

пов’язаних

із

реалізацією

процесів

самоактуалізації,

самоуправління, самовдосконалення та самореалізації в соціокультурному
середовищі вищої педагогічної школи, а також вияву соціосуб’єктних якостей
структури особистості студента, що мають визначати ефективність засвоєння ним
інтеріоризованих знань і способів їх здобуття на соціокультурному, професійнопедагогічному та предметно-фаховому рівнях, і в такий спосіб обумовлювати
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зміст й етапи реалізації соціокультурних, психолого-педагогічних та дидактикометодичних впливів, котрі сукупно створюють змодельовану дидактичну систему,
яка імплементується в освітній процес педагогічного закладу вищої освіти як
результат моделювання та технологізації процесу упровадження.
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що теоретико-методологічне
обґрунтування доцільності розроблення й упровадження в освітній процес вищої
педагогічної школи інтегрально-функційної дидактичної моделі формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін

на

засадах

компетентнісного

підходу

забезпечить

високу

результативність формування й розвитку досліджуваного дидактичного феномена
на ґрунті суттєвого підвищення ефективності формування їхніх суб’єктних
якостей, пов’язаних із реалізацією процесів самоактуалізації, самоуправління,
самовдосконалення та самореалізації в соціокультурному середовищі вищої
педагогічної школи, а також вияву соціосуб’єктних якостей

структури

особистості студента та позитивну динаміку рівня розвитку соціальної,
рефлексійної

та

соціально-рефлексійної

компетентностей

як

таких,

що

кореляційно узалежнені від рівня вияву соціальної рефлексії у структурі
компетентності

вищого

ієрархічного

порядку

–

професійно-педагогічної

компетентності майбутнього вчителя.
У дисертаційній праці на теоретико-методологічному рівні розроблено
проблему формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін. Значення одержаних результатів для теорії навчання
зумовлюється тим, що уперше було визначено системно-синергетичне розуміння
феномену «соціальна рефлексія майбутнього вчителя» як дидактичного феномена на
засадах реалізації компетентнісного, системного й синергетичного підходів у їх
комплікативно-контамінаційній єдності; розроблено структуру соціальної рефлексії
майбутнього вчителя як єдність функційно-структурних компонент (конструктів):
мотивація соціалізації особистості, когнітивно-змістова, інструментально-діяльнісна;
обґрунтовано інтегрально-функційну модель, яка містить чотири конструктивні
компоненти

(концептуально-методологічну:

методологічний,

теоретичний,
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технологічний, психолого-дидактичний конструкти; операційно-змістову: конструкт
мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя, когнітивно-змістовий,
інструментально-діяльнісний конструкти; рефлексійно-результативну: діагностикоінструментальний,
веріфікаційну:

компетентнісно-результативний
аналітико-статистичний,

конструкти;

соціально-

імплементаційно-пропедевтичний

конструкти) формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін на засадах інтеріоризації соціокультурного та
фахово-предметного знання, що передбачає: дефініціацію змістово-сутнісного
розуміння відповідного комплексу дидактичних умов, котрі представлено як
таксономічну єдність та ієрархізовано на трьох рівнях: 1) провідна дидактична умова:
реалізація положень компетентнісного як парадигмально-визначального та сукупності
інших методологічних підходів (урахування положень яких прямо чи опосередковано
може бути впливовим) в організації процесу цілеспрямованого формування соціальної
рефлексіії майбутнього вчителя як комплікативного конструкту, що включає:

компоненту

мотивації

соціалізації

особистості

майбутнього

вчителя;

когнітивно-змістову компоненту; інструментально-діяльнісну компоненту (на
рівні горизонтального розгортання); соціально-рефлексійну компонентність як

єдність соціальної та рефлексійної компетентностей і функціональний результат
(на рівні вертикального розгортання); 2) сукупність супідрядних дидактичних
умов: активація мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя на
основі використання дидактичного потенціалу гуманітарних дисциплін;
створення

ІТ-соціодидактичного

середовища

для

активації

навчання

гуманітарних дисциплін на засадах соціалізації їх змісту; застосування
інтерактивних технологій, форм, методів, прийомів і засобів навчання,
спрямованих на варіативне залучення студентів до соціально значущих
навчальних

і

позанавчальних

ситуацій;

урізноманітнення

дидактико-

методичного забезпечення для індивідуалізації й диференціації соціальноорієнтованої рефлексійної діяльності студентів педагогічного університету;
підготовка діагностичного інструментарію для визначення рівня вияву
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соціально-рефлексійної компетентності як функціонального результату процесу
формування соціальної рефлексії; 3) конкретизовані умови (елементи умов) у
межах кожної із супідрядних умов; виявлено критерії (потребнісно-мотиваційний;
соціально-когнітивний;

перцептивно-соціальний;

діяльнісно-результативний);

критеріально-обумовлені показники (за кожним з критеріїв) і рівні (соціальнотворчий;

самостійно-відтворювальний;

репродуктивно-імітаційний;

початково-

соціалізаційний) сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів.
Подальшого

розвитку

й

конкретизації

набули

положення

щодо

використання дидактичного потенціалу організації та здійснення навчання з
гуманітарних
цілеспрямоване

дисциплін

у

формування

вищій

педагогічній

соціальної

школі

рефлексії

з

проекцією

майбутнього

на

вчителя;

рефлексійного аналізу освітньої й самоосвітньої соціально значущої діяльності на
інтеграційній основі як чинника соціалізації особистості.
Експериментальна

програма

здійснюваного

дослідження

(програма

проведення формувального етапу педагогічного експерименту) передбачала
імплементацію в освітній процес вищої педагогічної школи інтегральнофункційної моделі формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін на основі створення таксономічної єдності
ієрархізованих дидактичних умов.
В ході проведення формувального етапу експериментальної апробації
дидактичної моделі було розроблено та імплементовано в освітній процес вищої
педагогічної школи дидактико-методичний кейс-супровід процесу формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін, а також забезпечувалося створення соціо-дидактичного середовища у
підготовці майбутніх учителів до написання есе на соціально значущу тематику;
було визначено базові методичні позиції, практично-технологічні підходи до
розвитку соціальної рефлексії студентів у процесі їх професійно-педагогічної
підготовки. Також було визначено шляхи, форми та методи забезпечення
комплексності формування соціально-рефлексійної компетентності майбутнього
вчителя як вияву його соціальної рефлексії.
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Про результативність і дієвість проведеної роботи у межах імплементації в
освітній процес авторської інтегрально-функціональної моделі формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів і створення відповідного комплексу
дидактичних умов зроблено висновок з позицій ґрунтовного вивчення якісних та
кількісних змін, які відбулися за ознаками показників соціальної рефлексії
майбутнього вчителя.
Статистичну значущість отриманої динаміки зміни рівня сформованості
соціальної рефлексії майбутніх учителів підтверджено за

критерієм Пірсона.

Ключові слова: дидактичні засади, інтегрально-функційна дидактична
модель, таксономічна єдність дидактичних умов, соціальна рефлексія майбутніх
учителів, соціальна компетентність, рефлексійна компетентність, соціальнорефлексійна компетентність.
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The dissertation presents the results of theoretical and experimental study of
didactic principles of the formation of social reflection of future teachers in the process
of the humanities studying (the integral and functional model and a complex of
hierarchical didactic conditions).
The systematic and synergetic understanding of the concept of "social reflection
of the future teacher" as a didactic phenomenon is determined on the basis of the
implementation of competency, systemic and synergetic approaches in their complex
and contamination unity; the structure of social reflection of the future teacher as a set
of functional and structural components (constructs) is developed: that are the
motivation of socialization of the personality, cognitive and content, instrumentallyactive. The social reflection of the future teacher is the manifestation of social and
reflexive competence as the integral unity of the development of social and reflexive
competencies in the implementation of possible types of vocational and pedagogical
activity concerning the ability and willingness to perceive the social consciousness, to
realize its transformative role in it through the subject-to-subject interaction with
students and other participants of the educational process, as well as effectively and
constantly improve it on a cyclic and reflective basis.
The author's vision of the implementation of the competence-oriented paradigm
of organization and implementation of the purposeful formation of the social reflection
of the future teacher in the process of the humanities disciplines studying is offered.
An important component of the professional training of a modern teacher is the
ensuring the ability of a teacher to identify himself or herself as a socially mature person
who is capable to perform functional duties not only as a subject teacher but also to
perform the reflection of controversial social processes taking place in Ukraine and in
the world. Actually, it explains the need for the formation of social reflection of future
teachers.
The existence of certain contradictions has been revealed that take place and may
be eliminated in certain ways according to the results of the projected scientific study of
the problem under investigation.

20
The purpose of the study is to substantiate theoretical and methodological
principles and to determine the essence of the problem of formation of the social
reflection of future teachers in the process of the humanities studying, to experimentally
prove the feasibility of the development and implementation of the integral and
functional didactic model in educational process of higher pedagogical school on the
basis of the integrated, holistic, comparative and systematic theoretical analysis of
modern didactic teaching models. The object of research is the process of the
humanities studying in colleges of education. The subject of the study is the content,
forms, methods and means of formation of the social reflection of future teachers in the
process of humanitarian disciplines studying.
The concept of research has been developed, which is to reveal the essence of
system and synergetic understanding of the phenomenon of social reflection of the
future teacher on the basis of awareness, activation, stimulation and formation of
psycho-didactic processes associated with the implementation of self-actualization
processes; self-government; self-improvement and self-realization in the socio-cultural
environment of the higher pedagogical school, as well as the manifestation of the social
and subjective qualities of the student's personality structure, which must determine the
effectiveness of mastering of the internalized knowledge and methods of their obtaining
at the socio-cultural, vocational, pedagogical and subject-specific levels, and thereby
determine the content and stages of the implementation of social, cultural,
psychological, pedagogical, didactical and methodical influences, which in their totality
create a coherent didactic system that may be implemented in the studying process of
the colleges of education as a result of modeling and technologizing of the
implementation process. The hypothesis of the research is that the theoretical and
methodological substantiation of expediency of the development and introduction into
the educational process of the higher pedagogical school of the integral and functional
didactic model of the formation of social reflection of future teachers in the process of
humanities studying on the basis of a competent approach will provide a high impact of
the formation and development of the didactic phenomenon studied on the ground of a
significant increase of the effectiveness of the formation of their subjective qualities,
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related to the implementation of the process of self-actualization; self-government; selfimprovement and self-realization in the socio-cultural environment of the higher
pedagogical school, as well as the manifestation of the socio-subjective qualities of the
student's personality structure and the positive dynamics of the level of development of
social, reflexive and socio-reflexive competencies as being directly correlated
dependent on the level of expression of social reflection in the structure of the
competence of the higher hierarchical order – the professional and pedagogical
competence of the future teacher.
In this thesis work, a problem of formation of social reflection of future teachers
in the process of the humanities studying has been developed on the theoretical and
methodological level. The significance of the results obtained for the theory of learning
is determined by the fact that for the first time a systemic and synergetic understanding
of the phenomenon of "social reflection of the future teacher" as a didactic phenomenon
was determined on the basis of the implementation of competence, system and
synergetic approaches in their complex and controversial unity; the structure of social
reflection of the future teacher as a unity of functional and structural components
(constructs) is developed: the motivation of socialization of the personality, cognitivecontent, instrumentally-active; the integral and functional model has been grounded that
contains

four

constructive

components

(conceptual

and

methodological:

methodological, theoretical, technological, psychological and didactic constructs,
operative-content: the construct of motivation of the socialization of the personality of
the future teacher, cognitive-content, instrumentally-activity constructs, reflexiveproductive : diagnostic and instrumental, competence-productive constructs; social and
verifying: analytical-statistical, implementation-propaedeutic structures) the formation
of a social reflection of the future teacher in the process of humanitarian disciplines
studying on the basis of internalization of socio-cultural and professional-subject
knowledge, which implies: the definition of the content-essential understanding of the
corresponding complex of didactic conditions, presented as taxonomic unity and
hierarchized at three levels: 1) leading didactic condition: the implementation of the
provisions of the competent as a paradigm-defining and a set of other methodological

22
approaches (taking into account the provisions which may have influence either directly
or indirectly) in organizing the process of purposeful formation of social reflection of
future teachers as complex construct that includes motivational component of the
socialization of future teachers; cognitive-content component; instrumentally-active
component (at the level of horizontal deployment); social-reflexive component as a
unity of social and reflexive competencies and a functional result (at the level of vertical
deployment); 2) the totality of subordinate didactic conditions: activation of the
motivation of the socialization of the personality of the future teacher based on the use
of the didactic potential of the humanities; creation of the IT socio-didactic environment
for activating the teaching of humanitarian disciplines on the basis of the socialization
of their content; the use of interactive technologies, forms, methods, techniques and
means of training aimed at the variation of students' involvement in socially significant
educational and extra-curricular situations; the diversification of didactic and
methodical provision for the individualization and differentiation of socially-oriented
reflection activity of students of the pedagogical university; preparation of diagnostic
tools for determining the level of manifestation of social-reflexive competence as a
functional result of the process of formation of social reflection; 3) specified conditions
(elements of conditions) within each subcontract; the criteria are found (needs and
motivational, social and cognitive, perceptual and social, active and productive);
criterion-determined indicators (for each of the criteria) and levels (social-creative, selfreproductive, reproductive-imitation, initial socialization) of the formation of social
reflection of future teachers.
The provisions on the use of the didactic capacity of the organization and the
implementation of training in the humanities in the higher pedagogical school have got
further development and concretization with a projection on the purposeful formation of
the social reflection of the future teacher; reflexive analysis of educational and selfeducation of socially significant activity on the integration basis as a factor of
socialization of the individual; means (new information technologies; intensification
and activation of forms and methods of teaching and self-study; implementation of a
task-oriented approach in teaching; individual research tasks; means of foreign
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communication; means of gaming on the basis of interactive social interaction of the
teacher and students in the process of teaching the humanities; contextual, problematic ,
situational studies, etc.). In accordance with the developed structure of the social
reflection of the future teacher, four main criteria were identified, according to which
the definition of the level of formation of social reflection should be realized, namely:
need-motivational; socio-cognitive; perceptive-social; active and productive.
The pilot program of the research (the program of the forming stage of the
pedagogical experiment) envisaged the implementation of the integral and functional
model of the formation of the social reflection of future teachers in the process of
studying humanitarian disciplines on the basis of the creation of taxonomic unity of
hierarchical didactic conditions in the educational process of the higher pedagogical
school.
During the formative stage of the experimental approbation of the didactic model,
the didactic-methodical case-support of the formation of the social reflection of future
teachers in the process of studying humanitarian disciplines was developed and
implemented in the educational process of the higher pedagogical school, and also the
creation of a socio-didactic environment in the preparation of future teachers to writing
essays on socially significant topics; the basic methodological positions, practical
technological approaches to the development of social reflection of students in the
process of their vocational and pedagogical preparation were determined. The ways,
forms and methods of ensuring the complexity of the formation of the socio-reflexive
competence of the future teacher as an expression of the social reflection were also
identified.
The effectiveness and efficiency of the work carried out within the
implementation of the author's integral and functional model of the formation of the
social reflection of future teachers and the creation of the corresponding complex of
didactic conditions in the educational process is proved from the standpoint of a
thorough study of qualitative and quantitative changes that took place on the basis of
indicators of the social reflection of the future teacher.
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The statistical significance of the received dynamics of changes in the level of
formation of the social reflection of future teachers is confirmed by the Pearson
criterion.
Keywords: didactic principles, integral and functional model, taxonomic unity of
didactic conditions, the social reflection of future teachers, social competence, reflexive
competence, social-reflexive competence.
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ВСТУП
Намагання свідомо й глибоко вивчати проблему модернізації вищої школи в
цілому та вищої педагогічної школи зокрема відбиваються в дослідженнях
суперечностей сучасного українського суспільства, котрі безпосередньо чи
опосередковано

зачіпають інтереси кожного

споживача освітніх послуг,

представників наукової спільноти, а особливо – студента. Кризові явища в системі
вищої освіті, як правило, дослідники пов’язують із відсутністю справді
компетентних спеціалістів, котрі опанували належну систему професійноціннісних смислів-орієнтацій і здатні реалізувати свій фаховий та особистісний
потенціал у царині освіти. Саме тому актуалізується проблема підготовки
висококваліфікованих майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти.
Важливою складовою фахової підготовки сучасного вчителя є формування
його як соціально зрілої особистості, здатної виконувати свої функціональні
обов’язки

педагога-предметника,

здійснювати

рефлексію

контраверсійних

соціальних процесів, що відбуваються в Україні та світі. Власне цим пояснюється
потреба формування соціальної рефлексії майбутніх учителів.
Необхідність

появи

нових

стандартів,

які

чітко

висвітлювали

б

компетентнісні вимоги до рівня педагогічної освіти, зумовлює прагнення
розробляти їх за урахування загальноєвропейських вимог, серед яких провідне
місце належить інтенсифікації професійно-практичної підготовки майбутніх
спеціалістів вищої кваліфікації освітньої галузі.
Українська освітня галузь за реалізації інтенсивних євроінтеграційних
процесів трансформується у відкриту систему, здатну адекватно реагувати на
зовнішні впливи і виклики. Це спонукає студентів, майбутніх фахівців, до
свідомого

професійно-педагогічного

самовдосконалення,

саморозвитку

й

самореалізації як гарантії конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.
Академічна й соціальна мобільність, автономність, незалежність, активність,
самостійність, предметно-спеціальна обізнаність, компетентність сучасного
студента набувають статусу базових, провідних характеристик, котрі вирішально-
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інфлуентивно впливають на успішність майбутньої професійної педагогічної
діяльності.
Доцільність і своєчасність науково обґрунтованого дослідження проблеми
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін виявляється незаперечною.
Компетентнісний підхід (Н. Арістова, Н. Бібік, В. Байденко, В. Болотов,
Вол. Бондар, М. Євтух, І. Зимня, В. Краєвський, О. Ляшенко, В. Ковальчук,
І. Малафіїк, О. Малихін, А. Маркова, Н. Ничкало, О. Овчарук, І. Осадченко,
О. Пометун, Дж. Равен, О. Савченко, В. Сєріков, О. Топузов, А. Хуторськой та
інші) в українському освітньому просторі нині відіграє роль універсальної
методологічної парадигми: змінюються основи та принципи фахової підготовки
спеціаліста, вища освіта трансформується зі знаннєвоорієнтованої, якою вона
була

ще

з

часів

появи

перших

європейських

університетів,

на

практикоорієнтовану. Увага вчених до проблем компетентності пов’язана,
передусім,

із

якісними

змінами,

широкомасштабними

технологічними

інноваціями, що відбуваються в суспільстві, економіці, науці. Якщо кілька
десятиліть тому людина мала можливість використовувати певний набір знань,
умінь, навичок упродовж тривалого часу майже без змін, то нині бурхливий
науковий розвиток, проникнення інформаційно-комунікаційних технологій у всі
сфери людської діяльності, міграційні процеси вимагають інтенсивнішого
оновлення фахової підготовки.
Саме тому в останні десятиліття у полі зору науковців – проблеми
формування

широкого

спектра

компетентностей

уважаються

ґрунтовно

дослідженими

питання

майбутніх

спеціалістів:

формування

професійної

(Н. Арістова, М. Вачевський, Н. Гончарова, Р. Гуріна, В. Дьомін, Д. Демченко,
А. Дорофеєв, С. Дружилов, В. Желанова, О. Железняк, В. Ковальчук, О. Малихін,
М. Марусинець,

Н. Ничкало,

О. Пахомова,

С. Остапенко,

О. Топузов),

комунікативної, мовної, мовно-мовленнєвої, читацької компетентностей індивіда
(Н. Гез,

Л. Демчук,

І. Кожем’якіна,

Н. Євтушенко,

Н. Коміссарова,

Ю. Ємельянов,

І. Мегалова,

І. Зимня,

М. Орап,

С. Козак,

В. Охотнікова,
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Л. Петровська, І. Сіняговська, О. Соловйова). Способи й засоби реалізації
компетентнісного підходу в умовах фахової підготовки майбутніх спеціалістів
висвітлено у працях А. Гребенщикової, О. Железняк, І. Родигіної, О. Семеног,
спільні

засади

компетентнісного

й

контекстного

підходів

визначають

А. Вербицький, В. Желанова.
Дослідник Ю. Зіньковський наголошує, що вітчизняна вища освіта втратила
авторитет соціального інституту – тобто освіти, яка базується на оволодінні
адекватними сучасності елементами світової й національної культури, рисами
прогресивності, духовності, моральності, демократизму й гуманізму. Вважаємо,
що мета професійної освіти, – підготовка випускника закладу вищої освіти з
гармонійно розвиненими соціально-діяльнісними, духовно-інтелектуальними
якостями та глибокою професійною підготовкою, – може бути досягнута на ґрунті
формування соціальної й рефлексійної компетентностей майбутнього спеціаліста,
котрі в своїй інтегральній єдності утворюють компетентність вищого ієрархічного
порядку – соціально-рефлексійну компетентність, котра є функціональним
результатом вияву соціальної рефлексії особистості.
Звертаємося до наукових досліджень, що унаочнюють коло проблем,
пов’язаних із формуванням визначених компетентностей студентів педагогічного
закладу вищої освіти. У філософсько-освітній площині ціннісні пріоритети
фахової підготовки майбутніх спеціалістів досліджено у працях В. Бєлікова,
Л. Буєвої, Б. Гершунського, С. Гессена, О. Жорнової, С. Зіміна, Ю. Зіньковського,
І. Зязюна,

К. Корсака,

М. Кагана,

В. Лугового,

В. Лозової,

В. Шадрікова.

Специфіку організації та здійснення освітнього процесу у вищій школі висвітлено
в

науковому

Я. Болюбаша,

доробку

А. Алексюка,

Вол. Бондаря,

Л. Артемової,

Н. Бордовської,

С. Архангельського,

В. Буряка,

С. Вишнякової,

С. Вітвіцької, В. Євдокімова, М. Євтуха, В. Ковальчука, Н. Кузьміної, З. Курлянд,
М. Полякова, І. Прокопенка, В. Чайки, М. Фіцули; історичний розвиток вищої
освіти й навчально-виховних парадигм вищої школи аналізується в роботах
І. Беха, А. Бойко, Н. Карлова, Г. Корнетова, Т. Ромм, М. Ярмаченка.
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Обраний напрям дослідної діяльності спонукає звернути особливу увагу на
дисертаційні

праці,

у

яких

аналізується

феномен

соціокультурної

та

міжкультурної компетентностей (С. Бахтеєва, М. Боліна, А. Гусева, Н. Кормягіна,
Т. Овсяннікова, С. Рачева, А. Рибакова, О. Усик, Е. Хакімова та інші).
Варто також зважати на результати психологічних досліджень, котрі містять
практичні поради з організації та здійснення освітнього процесу в умовах вищої
школи, – праці О. Анісімової, А. Брушлинського, В. Вілюнас, Е. Зеєра, Р. Немова,
Л. Подоляк та інших.
Перелічені

наукові

роботи

дають

змогу

конкретизувати

простір

дослідницьких зусиль і визначити, що сприятлива основа для формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів створюється у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін.
Аналіз практичної діяльності педагогічних закладів вищої освіти й
узагальнення

власного

досвіду

викладання

уможливлюють

виявлення

суперечностей, що мають місце й у певний спосіб можуть бути усунені за
результатами проектованого наукового вивчення досліджуваної проблеми:
- між потребою ліквідації соціально застарілих стереотипів щодо змісту й
сутності фахової підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти та
наявною лакуною в застосуванні новітніх соціально впливових технологій
забезпечення якості цієї підготовки;
- між актуальним процесом увідповіднення української системи освіти
загальноєвропейським стандартам і нормам здійснення освітньої діяльності у
вищій школі з переважанням різноманітних форм і видів студентської соціальної
роботи

та

традиційною

організацією

освітньої

діяльності

з

масовим

використанням відокремлених від соціальних проблем навчальних ситуацій у
вітчизняному освітньому просторі;
- між об’єктивною вимогою підготовки майбутнього вчителя – як носія
різноманітних компетентностей, чільне місце серед яких посідає соціальнорефлексійна компетентність як вияв соціальної рефлексії особистості, – та
домінантним орієнтиром вищої педагогічної школи на абстрактного студента,
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стихійно сформульовані підходи до формування його компетентностей і їх
складників;
- між наявною необхідністю формування соціальної рефлексії в майбутніх
учителів та відсутністю науково-методичного й суто дидактичного забезпечення
реалізації цього процесу.
Актуальність, виявлені суперечності, недостатній рівень теоретичної
дослідженості та практичної розробленості зазначеної проблеми, відсутність
системного наукового аналізу зумовили формулювання теми дисертаційної праці:
«Дидактичні засади формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін».
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційну працю виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт
Інституту педагогіки НАПН України: «Прогнозування розвитку загальної
середньої освіти як рівневої системи» (№ держреєстрації 0116U003185, 2016–2018
рр.).
Тему затверджено вченою радою Інституту педагогіки НАПН України
(протокол від 26 грудня 2016 р. № 12) та узгоджено в Міжвідомчій раді з
координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні
(протокол від 28 березня 2017 р. № 2).
Мета дослідження: на основі системного теоретичного аналізу сучасних
дидактичних моделей навчання обґрунтувати дидактичні засади формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін, експериментально довести доцільність розроблення й імплементації
інтегрально-функційної дидактичної моделі в освітній процес вищої педагогічної
школи.
Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:
1. На основі аналізу філософської, психологічної, педагогічної вітчизняної
та зарубіжної літератури з’ясувати стан розробленості проблеми формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін та розкрити дидактичні засади її дослідження.
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2. З’ясувати сутність і специфіку системно-синергетичного феномена
«соціальна рефлексія майбутнього вчителя» й уточнити поняття, які його
характеризують, конкретизувати їх психолого-педагогічний зміст.
3. Розробити й теоретично обґрунтувати структуру соціальної рефлексії
майбутнього вчителя.
4. Виявити й дефініціювати таксономічну єдність дидактичних умов
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін як основу розроблення моделі.
5. Розробити та обґрунтувати доцільність імплементації в освітній процес
вищої педагогічної школи інтегрально-функційну дидактичну модель формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін.
6. Визначити критерії, критеріально зумовлені показники та відповідні рівні
сформованості соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
7. Експериментальним шляхом здійснити апробацію, експериментально
перевірити ефективність функціонування авторської моделі за реалізації
визначеного

комплексу

ієрархізованих

дидактичних

умов

як

механізму

формування досліджуваного феномена.
Об’єкт

дослідження:

процес

навчання

гуманітарних

дисциплін

у

педагогічних закладах вищої освіти.
Предмет

дослідження:

інтегрально-функційна

дидактична

модель

формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін та таксономічна єдність ієрархізованих дидактичних
умов.
Концепція

дослідження

полягає

у

визначенні

дидактичних

засад

формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних

дисциплін

та

розкритті

сутності

системно-синергетичного

розуміння феномена соціальної рефлексії майбутнього вчителя на ґрунті
усвідомлення, активації, стимулювання та формування психолого-дидактичних
новоутворень,

пов’язаних

із

реалізацією

процесів

самоактуалізації,
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самоуправління, самовдосконалення та самореалізації в соціокультурному
середовищі вищої педагогічної школи, а також вияву соціосуб’єктних якостей
структури особистості студента, що мають визначати ефективність засвоєння ним
інтеріоризованих знань і способів їх здобуття на соціокультурному, професійнопедагогічному та предметно-фаховому рівнях, і в такий спосіб обумовлювати
зміст й етапи реалізації соціокультурних, психолого-педагогічних та дидактикометодичних впливів, котрі сукупно створюють змодельовану дидактичну систему,
яка імплементується в освітній процес педагогічного закладу вищої освіти як
результат моделювання та технологізації процесу упровадження.
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що теоретико-методологічне
обґрунтування доцільності розроблення й упровадження в освітній процес вищої
педагогічної школи інтегрально-функційної дидактичної моделі формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін

на

засадах

компетентнісного

підходу

забезпечить

високу

результативність формування й розвитку досліджуваного дидактичного феномена
на ґрунті суттєвого підвищення ефективності формування їхніх суб’єктних
якостей, пов’язаних із реалізацією процесів самоактуалізації, самоуправління,
самовдосконалення та самореалізації в соціокультурному середовищі вищої
педагогічної школи, а також вияву соціосуб’єктних якостей

структури

особистості студента та позитивну динаміку рівня розвитку соціальної,
рефлексійної

та

соціально-рефлексійної

компетентностей

як

таких,

що

кореляційно узалежнені від рівня вияву соціальної рефлексії у структурі
компетентності

вищого

ієрархічного

порядку

–

професійно-педагогічної

компетентності майбутнього вчителя.
Методологічну

основу

дослідження

становлять:

загальнонаукова

методологія як спосіб пізнання психолого-дидактичних фактів, явищ, процесів,
що відображує їх взаємозв’язок, взаємозумовленість і взаємозалежність; сучасні
теорії педагогічної діяльності щодо пізнання, проектування та моделювання
процесів і явищ в освіті, засвоєння знань у процесі діяльності й інтерактивного
спілкування; ідеї соціальної, педагогічної і психологічної наук про сутність
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особистості та пріоритетність соціоактивності, самостійності, незалежності й
автономності,

що

відбиваються

в

реалізації

процесів

самоактуалізації,

самоуправління, самовдосконалення, самореалізації на засадах їх соціозначущої
рефлексійної

інтеграції;

проблемного,

педагогічні

концепції

особистісно-орієнтованого,

дослідного,

комбінованого,

розвивального,

інтегрованого

та

ситуаційно зумовленого навчання за свідомого вияву соціальної й рефлексійної
позицій; гносеологія, сучасні теорії педагогічної діяльності щодо пізнання й
моделювання процесів і явищ в освіті, засвоєння гуманітарних знань через
організацію та здійснення комунікативної соціально значущої діяльності; ідеї
педагогічної та психологічної наук про сутність особистості; концепція
особистісно-орієнтованого

навчання;

історичний

і

системно-комплексний

принципи науково-педагогічного пошуку у площині дидактики вищої школи,
провідні дидактичні принципи: культуровідповідності, природовідповідності,
наступності, суб’єктності, самостійності, автономності, а також соціальної,
практичної та професійної спрямованості, зв’язку з життям на основі свідомої
рефлексії.
Вихідні положення дослідження ґрунтуються на Законах України «Про
освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Національній стратегії розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року, Концепції розвитку освіти до 2025 року.
Теоретичною основою дисертаційної праці стали положення, у яких
розкрито питання філософії освіти (В. Андрющенко, С. Гессен, І. Зязюн,
Б. Кедров,

В. Кремень,

В. Лутай,

І. Прокопенко);

методології

вивчення

педагогічних явищ і процесів та їх моделювання (Б. Глинський, І. Зязюн,
Ю. Конаржевський,
особистості

В. Краєвський,

(А. Адлер,

Н. Кузьміна,

В. Лозова);

К. Абульханова-Славська,

теорії

А. Бандура,

розвитку

Л. Божович,

Л. Виготський, В. Дружинін, Д. Ельконін, М. Каган, Г. Костюк, О. Леонтьєв,
С. Максименко,

А. Маслоу,

С. Рубінштейн, К. Роджерс);

теорії

діяльності

(Б. Ананьєв, П. Гальперін, В. Давидов, І. Зимня, Л. Коган, О. Леонтьєв, В. Ляудіс,
В. Семиченко, Н. Тализіна); концепції соціалізації особистості й чинників, що
вирішально впливають на цей процес (Р. Бернс, І. Бех, Є. Бондаревська,
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А. Громцева, І. Зязюн, А. Линда, А. Мудрік, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська,
О. Топузов, В. Чайка, І. Якіманська); специфіки організації навчально-виховного
процесу закладу вищої освіти (Н. Арістова, А. Алексюк, С. Архангельський,
Н. Бібік, Я. Болюбаш, О. Дубасенюк, В. Євдокимов, В. Кремень, О. Малихін,
О. Молібог, Н. Ничкало, О. Топузов); закономірності професійного становлення
особистості (Н. Арістова, Ф. Гоноболін, В. Ковальчук, Н. Кузьміна, З. Курлянд,
О. Малихін, А. Маркова, О. Молібог, Н. Ничкало, В. Сластьонін, О. Топузов,
Л. Хомич).
Методи дослідження:
1) теоретичні:

системний

аналіз

об’єкта

та

предмета

дослідження:

поєднання історичного й логічного методів у дослідженні; виокремлення
підсистем складних об’єктів і їх системний аналіз, цілісні, інтегральні підходи до
дослідження

педагогічних

явищ,

моделювання

з

використанням

компетентнісного, синергетичного, системного, імовірнісного й діяльнісного
підходів

задля

розроблення

теоретико-методологічних

засад

дослідження

проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін;
2) емпіричні: діагностичні (бесіди, тести, анкети); обсерваційні (педагогічне
спостереження: безпосереднє й опосередковане); прогностичні (експертні
оцінки);

експериментальні

(педагогічний

експеримент:

констатувальний,

формувальний, контрольний етапи), які були застосовані для експериментального
обґрунтування актуальності та доцільності вивчення обраної проблеми, перевірки
висунутої гіпотези;
3) статистичні: кількісний та якісний аналіз результатів дослідження задля
отримання найдостовірніших даних з метою визначення рівнів сформованості
соціальної рефлексії студентів – майбутніх учителів.
Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося упродовж
2015–2018 рр. на базі Інституту педагогіки Національної академії педагогічних
наук України, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка,

Харківського

національного

педагогічного

університету

імені
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Г. С. Сковороди, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»,
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка.
Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної праці полягає в
тому, що розроблено проблему формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів

у

процесі

вивчення

гуманітарних

дисциплін

на

теоретико-

методологічному рівні. Значення одержаних результатів для теорії навчання
зумовлюється тим, що:
уперше було визначено дидактичні засади формування соціальної рефлексії
майбутніх

учителів

у

процесі

вивчення

гуманітарних

дисциплін,

які

розкриваються як теоретичне обґрунтування розроблення інтегрально-функційної
дидактичної моделі як єдності взаємопов’язаних конструктивних компонент
операційно-змістової,

(концептуально-методологічної,

рефлексійно-

результативної, соціально-верифікаційної) системотвірним ядром якої є вияв і
створення таксономічної єдності ієрархізованих (на трьох рівнях) дидактичних
умов; з’ясовано сутність і специфіку системно-синергетичного феномена
«соціальна рефлексія майбутнього вчителя, що є виявом соціально-рефлексійної
компетентності як інтегральної єдності розвитку соціальної та рефлексійної
компетентностей під час реалізації потенційно можливих видів професійнопедагогічної діяльності, що стосується здатності й готовності сприймати соціум,
усвідомлювати свою перетворювальну роль у ньому через суб’єкт-суб’єктну
взаємодію з учнями й іншими учасниками освітнього процесу, а також ефективно
на циклічно-рефлексійній основі константно її вдосконалювати» на засадах
реалізації компетентнісного, системного й синергетичного підходів у їх
комплікативно-контамінаційній

єдності;

розроблено

структуру

соціальної

рефлексії майбутнього вчителя як єдність функційно-структурних компонент:
мотивація

соціалізації

особистості,

когнітивно-змістова,

інструментально-

діяльнісна; обґрунтовано інтегрально-функційну дидактичну модель, яка містить
чотири

конструктивні

методологічний,

компоненти

теоретичний,

(концептуально-методологічну:

технологічний,

психолого-дидактичний
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конструкти; операційно-змістову: конструкт мотивації соціалізації особистості
майбутнього

вчителя,

конструкти;

когнітивно-змістовий,

рефлексійно-результативну:

інструментально-діяльнісний
діагностико-інструментальний,

компетентнісно-результативний конструкти; соціально-верифікаційну: аналітикостатистичний,

імплементаційно-пропедевтичний

конструкти)

формування

соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін на засадах інтеріоризації соціокультурного та фахово-предметного
знання, що передбачає: дефініціацію змістово-сутнісного розуміння відповідного
комплексу дидактичних умов, котрі представлено як таксономічну єдність та
ієрархізовано на трьох рівнях: 1) провідна дидактична умова: реалізація положень
компетентнісного
методологічних

як

парадигмально-визначального

підходів

(урахування

положень

та
яких

сукупності

інших

безпосередньо

чи

опосередковано може бути впливовим) в організації процесу цілеспрямованого
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя як комплікативного
конструкту,

породжуваного

взаємозумовленістю

і

взаємодією

компонент

мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя, когнітивно-змістової,
інструментально-діяльнісної (на рівні горизонтального розгортання), соціальнорефлексійної

як

єдності

соціальної

та

рефлексійної

компетентностей

і

функціонального результату (на рівні вертикального розгортання); 2) сукупність
супідрядних дидактичних умов: активація мотивації соціалізації особистості
майбутнього

вчителя

на

основі

використання

дидактичного

потенціалу

гуманітарних дисциплін; створення ІТ-соціодидактичного середовища для
активації навчання гуманітарних дисциплін на засадах соціалізації їх змісту;
застосування інтерактивних технологій, форм, методів, прийомів і засобів
навчання, спрямованих на варіативне залучення студентів до соціально значущих
навчальних і позанавчальних ситуацій; урізноманітнення дидактико-методичного
забезпечення

для

індивідуалізації

й

диференціації

соціально-орієнтованої

рефлексійної діяльності студентів вищої педагогічної освіти; підготовка
діагностичного

інструментарію

для

визначення

рівня

вияву

соціально-

рефлексійної компетентності як функціонального результату процесу формування
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соціальної рефлексії; 3) конкретизовані умови (елементи умов) у межах кожної із
супідрядних умов; виявлено критерії (потребнісно-мотиваційний; соціальнокогнітивний; перцептивно-соціальний; діяльнісно-результативний); критеріально
обумовлені показники (за кожним із критеріїв) і рівні (соціально-творчий;
самостійно-відтворювальний;

репродуктивно-імітаційний;

початково-

соціалізаційний) сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів;
уточнено: сутність і структуру поняття соціальної рефлексії майбутнього
вчителя, що розуміється як функціональний результат через вияв соціальнорефлексійної компетентності (як єдності компетентностей нижчого ієрархічного
порядку: соціальної й рефлексійної) майбутнього вчителя та конкретизовано його
психолого-педагогічний зміст; інтродуктивні психолого-педагогічні чинники,
механізми дидактичного впливу на формування соціосуб’єктних якостей
студентів – майбутніх учителів – у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у
вищій педагогічній школі на засадах компетентнісного підходу, що забезпечують
активацію

й

реалізацію

процесів

самоактуалізації,

самоуправління,

самовдосконалення й самореалізації; механізмів забезпечення комплексного
системного психолого-дидактичного впливу на найважливіші процеси у
свідомості особистості студента педагогічного закладу вищої освіти; категорійну
базу оцінки ефективності формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя
на інтеграційній основі; науково-педагогічний і дидактико-методичний супровід
процесу формування досліджуваного дидактичного феномена.
Подальшого

розвитку

й

конкретизації

набули

положення

щодо

використання дидактичного потенціалу організації та здійснення навчання з
гуманітарних
цілеспрямоване

дисциплін

у

формування

вищій

педагогічній

соціальної

школі

рефлексії

з

проекцією

майбутнього

на

вчителя;

рефлексійного аналізу освітньої й самоосвітньої соціально значущої діяльності на
інтеграційній основі як чинника соціалізації особистості.
Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що було
створено, апробовано й упроваджено у практику роботи педагогічних закладів
вищої

освіти:

інтегрально-функційну

дидактичну

модель

концептуально
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об’єднаної дидактичної системи формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, що передбачає підготовку
науково-методичного (для викладачів гуманітарних дисциплін) та дидактикометодичного

(для

студентів

–

майбутніх

учителів)

забезпечення

щодо

упровадження в освітню практику вищої педагогічної школи домінувальних форм
організації

навчання

(варіативність

самостійних,

індивідуальних

та

індивідуально-самостійних завдань, розширення соціально-ситуаційної тематики
науково-дослідних і кваліфікаційних робіт студентів, різні види консультацій,
науково-дослідна робота студентів); використання доцільної сукупності методів
(самостійного пошуку професійно-фахової соціально значущої інформації;
самостійного дослідження виучуваного мовного, мовленнєвого, літературного чи
дискурсивного соціоявища; написання аргументативного та дискурсивного есе на
соціально значущу тематику; застосування сучасних інформаційних технологій,
рефлексійного аналізу здійснюваної освітньої й самоосвітньої діяльності на
інтеграційній основі; узагальнення результатів і прогнозування соціально
значущої

діяльності);

засобів

навчання

(нові

інформаційні

технології;

інтенсифікація й активізація форм і методів навчання й самонавчання; реалізація
задачного,

проблемного,

ситуаційного

підходів

у

навчанні;

виконання

індивідуальних науково-дослідних завдань; активація засобів іншомовного
спілкування; імплементація засобів гейміфікації на основі інтерактивної
соціовзаємодії викладача та студентів у процесі навчання гуманітарних
дисциплін; контекстне, проблемне, ситуаційне навчання та ін.); науковометодичний семінар для викладачів гуманітарних дисциплін «Соціальнопедагогічні ситуації: конструювання й використання в навчально-виховному
процесі»; авторський факультатив «Соціальна компетентність майбутнього
вчителя»; оновлені освітні програми з гуманітарних дисциплін на засадах
професійно-фахової спрямованості та соціально значущого контексту навчання,
навчальні й навчально-методичні посібники та методичні рекомендації до них.
Результати дослідження упроваджено в освітній процес Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка (довідка від 27
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вересня 2018 р. №80/18), Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди (довідка від 16 листопада 2018 р. №01/10-787); ДВНЗ
«Криворізький державний педагогічний університет» (довідка від 21 листопада
2018 р. №09/1-498/3); ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія
управління персоналом» (довідка від 26 червня 2017 р. №1374); Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка
від 21 листопада 2018 р. №3126); Бердянського державного педагогічного
університету

(довідка від

20

грудня

2018 р.

№57-27/1603);

Вінницького

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (довідка
від 27 грудня 2018 р. №120-2/78); Львівського національного університету імені
Івана Франка (довідка від 14 січня 2019 р. №130-Р3).
Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві працях
полягає у дослідженні особливостей адаптивної функції навчання студентів в
умовах професійної підготовки [2, 3, 4, 5,], аналізі ключових компетентностей для
навчання в контексті розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя [6],
дослідженні аспектів мотивації соціалізації особистості як компоненти соціальної
рефлексії [7, 67], розробленні методів групової роботи з студентами педагогічного
університету як засобу формування їхньої соціальної рефлексії [70]; розробка
підходів щодо професійної підготовки фахівців соціономічного профілю [73].
Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати
дисертаційної праці були оприлюднені на:
 міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні
та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців» (м. Кам’янецьПодільський, 17 листопада 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями
наукових

досліджень

молодих

науковців»

(м. Кам’янець-Подільський

17

листопада 2016 р.); І міжнародна конференція «Україна – ЄС: крос-культурні
порівняння в освітніх дослідженнях» (м. Київ, 22-23 травня 2017 р.); ІІІ
Міжнародна

науково-практична

конференція

«Модернізація

освітнього
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середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 16-17 лютого 2018 р.); VI
Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми

вищої

професійної освіти» (м. Київ, 20 березня 2018 р.); ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Світ мов і мови світу» (м. Київ, 27-28 березня 2018 р.).
 всеукраїнських
науково-практична

науково-практичних

інтернет-конференція

конференціях:

«Актуальні

Всеукраїнська

проблеми

соціальної

педагогіки і соціальної роботи» (м. Кам’янець-Подільський, 12 травня 2015 р.); ІІ
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі
неперервної освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська
підготовка – вищий навчальний заклад» (м. Київ, 25 травня 2016 р.);
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції у розвитку
науки та освіти» (м. Кам’янець-Подільський, 23 березня 2017 р.); Всеукраїнська
науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: методика та проблеми
практичного застосування» (м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р.); Всеукраїнська
науково-практична

інтернет-конференція

«Актуальні

проблеми

соціальної

роботи: досвід і перспективи» (м. Кам’янець-Подільський, 12 квітня 2017 р.); ІІ
Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців
соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи» (м. Хмельницький, 26-27
жовтня 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління
закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (м. Житомир, 16 березня
2018 р.); IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
«Сучасні тенденції та перспективи розвитку сучасної освіти та науки»
(м. Кам’янець-Подільський, 22 березня 2018 р.).
 регіональних науково-практичних конференціях: Звітна конференція
викладачів, аспірантів і докторантів за результатами науково-дослідної роботи у
2014 р. (березень 2015 р.); Наукова конференція студентів і магістрантів за
підсумками науково-дослідної роботи у 2015 р. (м. Кам’янець-Подільський, 5-6
квітня 2016 р.); VII конференція молодих вчених (м. Кам’янець-Подільський, 2930 жовтня 2015 р.,); Звітна наукова конференція викладачів, докторантів,
аспірантів і здобувачів за підсумками науково-дослідної діяльності у 2015 р.
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(м. Кам’янець-Подільський, 15-16 березня 2016 р.); VIIІ наукова конференція
молодих вчених (м. Кам’янець-Подільський, 5-6 жовтня 2016 р.).
Кандидатська

дисертація

на

тему

«Дидактичні

умови

реалізації

адаптивної функції навчання студентів у процесі професійної підготовки вчителя»
захищена

в

2015 р.,

її

матеріали

в

тексті

докторської

дисертації

не

використовуються.
Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 74 праці (з них
64 – одноосібні): 1 – монографія, 5 – розділів у колективних монографіях
(одноосібні й у співавторстві), 1 – навчальний посібник (у співавторстві), 23 статті
(одноосібні) у виданнях, зареєстрованих як фахові з педагогічних наук, 12 – у
наукометричних і зарубіжних педагогічних виданнях та міжнародних наукових
журналах, 32 публікації у збірниках наукових конференцій і семінарів.
Структура дисертації. Логіку викладу та структуру роботи визначили мета
й завдання дослідження. Зміст дисертаційної праці структурно організовано у
вступ, п’ять розділів, висновки до них і загальні висновки, додатки, список
використаних джерел, що містить 941 позицію (з них 48 – іноземними мовами).
Загальний обсяг дисертації становить 659 сторінок (476 сторінок основного
тексту). Робота містить 17 таблиць на 20 сторінках і 27 рисунків на 10 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
1.1 Загальнонаукова

методологія

як

основа

дослідження

комплікативних дидактичних явищ
Актуальна потреба виокремлення, вивчення, дефініціації й дослідження
проблем, котрі прямо чи опосередковано пов’язуються із глобальним завданням
модернізації та константного вдосконалення системи професійної підготовки
вчителя як єдності його загальнокультурної та фахової здатності й готовності
організовувати та здійснювати процес формування, перш за все, ключових
компетентностей школярів, що виявляється функціональним результатом їхньої
підготовки в закладах середньої освіти, набуває з кожним днем усе більшої
важливості

та

значення.

Переспрямування

домінувального

напряму

вдосконалення й оновлення освіти в цілому та вищої педагогічної освіти зокрема
за вектором змін, орієнтованим на забезпечення усвідомлення важливості
реалізації компетентнісної парадигми, зумовлює потребу створення необхідних і
достатніх умов для інтенсифікації досліджень теоретико-методологічного рівня,
котрі створюють певну основоположну платформу для подальших різноманітних,
але обов’язково системних (іноді суто синергетичних як таких, що відбивають
функціонування

складних

контраверсійних

систем)

процесів

практико-

орієнтованого характеру й унеможливлюють ситуаційну залежність, зайву
аспектність,

надмірну

переформатування

на

стихійність

змін,

реформаційних

котрі

засадах

відбуваються
національної

в

межах

професійно-

педагогічної освіти.
Задля доведення актуальності здійснюваного дослідження, перш за все,
маємо звернутися до певних достатньо чітко відслідковуваних в основоположних
документах про освіту парадигмально-визначальних тенденцій, котрі убачаємо
стосовно становлення, розвитку й удосконалення системи вищої професійної
освіти в цілому та вищої педагогічної освіти зокрема.
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Слід звернути увагу на напрями, які здебільшого із певних об’єктивно, чи
іноді й суб’єктивно, зумовлених причин не активуються за реалізації системи
власне

інформаційно-репродуктивної

освіти

чи

лише

декларуються

й

анонсуються як бажані, але, на жаль, не мають належно відповідного змістовотехнологічного супроводу. Саме до такого спектру напрямів педагогічних і суто
дидактичних досліджень відносимо загальну проблему формування соціальної
компетентності суб’єкта освітньої діяльності, котра за багатьох класифікацій
компетентностей сучасності й таких, що були представлені й обґрунтовані
раніше, виявляється як одна з провідних, об’єктивно необхідних, тобто ключових.
Ґрунтовну нормативно-правову основу означеної спрямованості розвитку
освіти представлено в Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту»
(2014), Концепції «Нова українська школа» (2016), Державній національній
програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») (1993), Болонській декларації «Про
європейський простір вищої освіти» (2010).
У Концепції «Нова українська школа» (2016) знаходимо визначальну тезу
про те, що за певними експертними прогнозами, у 2020 році найбільш
затребуваними на ринку праці будуть уміння навчатися упродовж життя,
критично мислити, висувати цілі та досягати їх, працювати в команді,
спілкуватися у багатокультурному середовищі [336].
Інтенсивні зміни соціально-економічних умов у державі обумовлюють
появу вектору необхідних перетворень у системі професійної освіти, котрі
визначаються та є детермінованими актуально збільшуваною потребою у
підготовці

висококваліфікованих

спеціалістів

нового

формату,

соціально

адаптивних, котрі дійсно будуть здатними до особистісної та професійної
самореалізації, сталого саморозвитку, тобто таких, які активно реагують на
існуючі

соціально-економічні

реалії,

котрі

позначаються

константними

динамічними змінами розвитку.
То є абсолютно закономірним, що за наявності таких умов професійнопедагогічна підготовка вчителя потребує переорієнтування на забезпечення
принципово іншої професіограми, котра має містити представлені сегменти, що
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певним чином прямо чи опосередковано пов’язані з активними процесами
інтенсивної інтеграції соціального та професійного, особистісного, життєвого,
радикально змінюючи формулу взаємовідносин із суб’єкт-об’єктної на суб’єктсуб’єктну у структурі навчальної зокрема та освітньої й самоосвітньої діяльності в
цілому.
Саме тому, за урахування висвітлених вище положень, неможливо
переоцінити цінність системи професійно-педагогічної освіти в такому сенсі,
підготовки майбутніх учителів до організації компетентнісно-орієнтованої
інноваційної навчальної діяльності учнів закладів середньої освіти у ближчій і
віддаленій перспективі, а також неабияку важливу складову, котру власне у
здійснюваному дослідженні детермінуємо як формування соціальної рефлексії,
що має забезпечуватися через актуалізацію соціально-рефлексійної діяльності.
Об’єктивно зрозумілим є той факт, що оновлення сучасної української
національної системи освіти, а також професійно-педагогічної освіти, котра
надається майбутнім учителям, закономірно враховує й орієнтується на світові
стратегічні тенденції розвитку, а також на найбільш актуальні освітні парадигми,
котрі на інтегральній основі зумовлюють актуальні потреби системи навчання, а
відповідно й соціодидактичного середовища, яке має бути гарантією для
забезпечення оптимально ефективної особистісної, професійної, соціальної
самореалізації кожного студента, формування їхніх індивідуальних стратегій,
траєкторій і власне маршрутів професійного становлення на основі «Я-концепції»,
специфіки індивідуально-особистісних характеристик, потенційних можливостей
розвитку.
Актуальна

доцільність

вивчення

проблеми

формування

соціально-

рефлексійної компетентності майбутніх учителів як функціонального результату
вияву соціальної рефлексії обумовлена наявністю певних суперечностей, котрі
було представлено у вступі. Надамо певні коментарі щодо цих наявних протиріч,
оскільки загальновідомо, що одним із основних завдань здійснення того чи
іншого наукового дослідження, а педагогічні дослідження в цьому контексті не є
виключенням, виявляється необхідність усунення чи то розв’язання проблем,

57
зумовлених існуванням тих чи інших суперечностей. Якщо за результатами
здійсненого

теоретичного

аналізу

на

основі

забезпечення

правильного

методологічного підґрунтя й імплементації в реальний освітній процес певних
практичних дій відбуватиметься поступове розв’язування проблемних питань,
котрі так чи інакше пов’язуються із усуненням існуючих протиріч, тоді дійсно
можна говорити про те, що здійснене науково-педагогічне дослідження було
доцільним і представляє собою цінність для сучасної педагогічної науки в цілому
та дидактики вищої школи зокрема.
Отже, перш за все, ідеться про те, що декларуються певні стратегічні
орієнтири розвитку компетентнісної освіти, але існує невідповідність тактичних
завдань і задач, котрі безпосередньо пов’язуються із соціодидактичним
супроводом процесу. Ми також на всіх рівнях говоримо про те, що активно
реалізується особистісно орієнтована, студентоцентрована, освітня парадигма, але
не існує реально функціонально працюючих методик формування соціальної
компетентності майбутнього вчителя, а також спостерігається домінування
системи суб’єкт-об’єктних взаємовідносин викладача та студента у переважній
більшості видів освітньої діяльності на практиці. Можна констатувати певну
сформованість у більшості студентів педагогічних закладів вищої освіти здатності
до самоуправління професійним розвитком на рефлексійній основі, формування
себе як суб’єкта особистісного, соціального розвитку, але, на жаль, також
констатувати домінування традиційних форм, методів, прийомів і засобів
навчання, контролю її результативності.
Висвітлення

основних

позицій

щодо

методології

здійснюваного

дослідження на всіх рівнях, починаючи з філософського та загальнонаукового,
має відбуватися за урахування цільової спрямованості дослідження, котре
стосується визначення теоретико-методологічних засад формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, а також
реалізації спроби на основі системно-синергетичного розуміння феномену
«соціально-рефлексійної
обґрунтувати

компетентності

інтегрально-комплікативну

вчителя»
структуру

розробити,

теоретично

соціально-рефлексійної
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компетентності вчителя та інтегрально-функціональну дидактичну модель її
впровадження в освітній процес вищої педагогічної школи з відповідним
змістово-технологічним забезпеченням.
Спираючись на положення, представлені вище, системотвірною виявляється
позиція про те, що формування соціальної рефлексії слід трактувати не лише як
важливий

аспект

сучасної

інноваційної

системи

професійної

підготовки

майбутнього вчителя, а одночасно й як системний напрям дослідження, який
спирається на

компетентнісний

підхід, котрий

визначає методологічний

конструкт як парадигмально-визначальну й ієрархізовану систему залежностей
провідного

та

комплексу

супідрядних

підходів

у

відокремленому

та

контамінаційно-комбінаторному поєднанні вияву та реалізації основоположних
позицій досліджуваного феномену.
Теоретичний конструкт, що формується на основі методологічного,
стосується обґрунтування дидактичних засад формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (закономірності,
принципи, ієрархізована сукупність дидактичних умов, дидактична система
формування досліджуваного дидактичного феномену).
Логіко-структурна організація дисертаційної праці представлена в такий
спосіб, щоби, центруючись на визначених методолого-теоретичних конструктах,
проаналізувати можливості системи професійної підготовки майбутнього вчителя
у формуванні компетентностей, котрі пов’язуються із розвитком здібностей до
реалізації соціально-рефлексійних функцій, котрі за своєю сутністю не є
автономними та самодостатніми, вони актуалізуються майже в усіх видах і
формах системи професійного становлення майбутнього вчителя та його
подальшої професійної діяльності, оскільки відповідають за процеси самоаналізу,
самовизначення, а також максимальне врахування соціально детермінованих
чинників, обставин і характеристик діяльності, котрі не є констатними.
Об’єктивація визначеного методолого-теоретичного конструкту на рівні
проектування

структурно-змістового, методичного,

забезпечення

процесу

формування

та

розвитку

практико-технологічного
соціально-рефлексійної
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компетентності
дидактичного

студента
конструкта)

(інтегрально
демонструє

операційно-змістова
потенційні

компонента

можливості

та

логіку

формування навчального процесу з адекватним дидактичним супроводом, якісні
показники якого визначаються в межах рефлексійно-результативного компонента
дидактичного конструкта.
Оскільки

формування

соціально-рефлексійної

компетентності,

як

функціонального вияву соціальної рефлексії, є індивідуалізованим процесом, що
програмується через базові позиції «Я-концепції», фіксовані в ній ключові
цінності та пріоритети розвитку, соціодидактична система має фокусуватися на
формуванні позиції студента як суб’єкта цього складного поліаспектного,
багаторівневого, складноструктурованого процесу. Результативність формування
цієї компетентності буде залежати від того, наскільки викладач і студент
розуміють сутність, змістові та технологічні особливості процесу, починаючи від
філософсько-методологічного потрактування головних механізмів і теоретикометодологічних передумов процесу, завершуючи здатністю до їхньої практичної
імплементації та визначення ефективності в комплексі найбільш значущих
складових за допомогою адекватного діагностичного інструментарію.
Описана логіка знаходить своє відображення в змістовій структуризації
дисертаційної праці, що покликана більшою мірою забезпечити належний
теоретико-методологічний рівень вивчення й дослідження проблеми формування
соціальної

рефлексії майбутнього вчителя за урахування

методичних і

практичних аспектів як ілюстрації варіантів реалізації цього процесу у практиці
професійної підготовки сучасного вчителя в цілому та власне під час вивчення
дисциплін гуманітарного циклу зокрема.
Таким чином, методологія дослідження проблеми формування соціальної
рефлексії майбутнього вчителя стосується визначення й обґрунтування її
головних засадничих положень, які, у тому числі, досліджуються й через
історико-методологічний ракурс сприйняття проблеми, вивчення понятійнокатегорійного поля, що закономірно слугує підґрунтям для представлення
авторського сутнісного розуміння поняття «соціальна рефлексія майбутнього
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вчителя», а також формування соціальної рефлексії майбутніх учителів як
дидактичного феномена. Як результат методологічного осмислення проблеми,
визначається

компетентнісно-орієнтована

парадигма

організації

процесу

цілеспрямованого формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Теоретичні аспекти трактування дидактичної проблеми реалізуються через
визначення

понять

«соціальна

рефлексія»,

«соціально-рефлексійна

компетентність», а також з’ясування системи взаємозалежностей і механізмів
інтеграції розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя та його ключових
компетентностей. Проблема конкретизується через аналіз освітньої діяльності
сучасного педагогічного закладу вищої освіти з позиції наявності умов для
ефективного розвитку соціально-рефлексійної компетентності та виявлення
потенційних можливостей системи, зокрема вивчення гуманітарних дисциплін
щодо формування соціальної рефлексії майбутніх учителів. Загальне теоретичне
підґрунтя висвітлення проблеми дає змогу довести правомірність авторського
підходу до визначення змісту, сутності, структури соціальної рефлексії
майбутнього вчителя.
Процесуально
цілеспрямованих

головні

алгоритми,

дидактичних

впливів,

котрі

забезпечують

об’єктивуються

в

реалізацію
інтегрально-

функціональній дидактичній моделі формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, розробленій на основі
врахування провідних стратегій навчання ХХІ століття в освітньому процесі
педагогічних університетів. Фундаційною основою розробки моделі слугує
визначений комплекс дидактичних умов, сформованих на засадах реалізації
положень таксономічного підходу, провідною передумовою створення яких є
забезпечення

ефективного

формування

суб’єктної

позиції

студента

як

майбутнього педагога.
Процесуально-технологічні особливості формування соціальної рефлексії
майбутнього вчителя більшою мірою стосуються форм, методів, прийомів, засобів
і технологій організації навчально-виховної (освітньої) діяльності у процесі
вивчення

гуманітарних

дисциплін

на

основі

визначеного

провідного
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парадигмального вектора концептуального проектування навчального процесу
зокрема та цілісного освітнього процесу в цілому. Одночасно особливо
акцентується увага на інноваційних, інтерактивних, інформаційних технологіях,
системотвірною ознакою котрих є активізація суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин
у структурі будь-якого педагогічного, у тому числі й суто навчального процесу,
ефективність

реалізації

яких

потребує

створення

адекватного

ІТ-

соціодидактичного середовища у педагогічному університеті (або на педагогічних
факультетах, а також інших, котрі забезпечують підготовку майбутніх учителів).
Доводиться ефективність групових форм навчання у формуванні соціальної
рефлексії майбутнього вчителя, одночасно з’ясовуючи сутність міжособистісної
взаємодії, співпраці, суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин, котрі забезпечують
компетентнісну основу, особистісну орієнтованість цих форм навчальної
діяльності студентів педагогічних закладів вищої освіти.
Найвищий рівень конкретизації й об’єктивації варіантів практичної
реалізації теоретико-методологічних основ формування соціально-рефлексійної
компетентності як вияву соціальної рефлексії майбутнього вчителя досягається на
прикладі застосування методу написання есе на соціально значущу тематику,
який

отримав

дидактико-методичне

обґрунтування

доцільності

його

використання, а також змістово-методичний супровід його системної та поетапної
реалізації у процесі професійного навчання. Запропонований діагностувальний
інструментарій дає змогу відслідковувати ефективність процесу.
Правомірність запропонованої системи формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у комплексі
інтегрального розуміння теоретико-методологічного та змістово-технологічного
контекстів доведено експериментально, вона також може бути адаптована до
розв’язування інших суміжних проблем професійної педагогічної освіти студента
в

межах

заданої

цільової

спрямованості

підготовки

сучасного

високваліфікованого вчителя.
Визначальними

чинниками

розвитку суспільства

є високий

рівень

досконалості соціального в широкому розумінні та суто людського капіталу. У
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сучасних умовах константного руху вперед цивілізації та постійно нарощуваних
темпів динамічного покращення й інтенсифікації якості підготовки фахівців будьякої галузі актуалізується проблема професійної підготовки саме майбутніх
педагогів,

оскільки

компетентностей

від

учителя

рівня
у

сформованості
структурі

загальних

його

і

предметних

професійно-педагогічної

компетентності багато в чому залежить якість шкільної освіти підростаючого
покоління. Саме вчитель – професіонал належного рівня, котрий виявляється
здатним імплементувати в освітній процес усі новітні досягнення педагогіки,
психології, філософії освіти, часткових методик навчання.
У структурі професійної педагогічної компетентності вчителя неабияке
місце займають компетентності, рівень сформованості яких свідчить про їхню
соціальну підготовленість до роботи в сучасній школі, а також здатність і
готовність забезпечувати успішну соціалізацію учнів на всіх етапах їхнього
особистсісно-соціального становлення у процесі навчання в закладах загальної
середньої освіти. Сучасний цивілізаційний рух уперед передбачає передусім
реалізацію концепції та стратегії сталого розвитку. Це покликано подолати певні
дисгармонійні викривлення, які спостерігаються в розвитку суспільства й
людини. Саме тому актуалізується проблема формування й розвитку соціальної
рефлексії майбутнього вчителя, яка має виявлятися у відповідному рівні
сформованості

соціальної

та

рефлексійної

компетентностей,

а

також

інтегральному особистісному утворенні, що є гармонійним поєднанням основних
структурних компонент кожної – соціально-рефлексійної компетентності, котру
визнаємо

в

належному

вияві

як

функціональний

результат

здійснення

цілеспрямованого комплексного дидактичного впливу на процес розвитку
соціальної рефлексії студентів педагогічного університету. У здійснюваному
дослідженні такий вплив буде реалізовано через створення ієрархізованої
сукупності дидактичних умов формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
У своєму монографічному науковому доробку Н. Кобусь пише про те, що
реалізація стратегії сталого розвитку цивілізації визнається на світовому рівні, що
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підтверджується змістом роботи Саммітів Землі, котрі було проведено в 1992 році
в Ріо-де-Жанейро, 2002 році в Йоганнесбурзі та в 2015 році в Нью-Йорку. Саме за
результатами роботи цих світових форумів стратегія сталого розвитку цивілізації
– то є провідна стратегія третього тисячоліття. Її дотримання й упровадження у
площину реальних практичних дій, покликаних покращити життя людини в
цілому передбачає об’єднання певних прогресивних зусиль різних соціальних
груп, тобто дітей, підлітків, молодих людей, дорослих, сім’ї, громад, націй, що й
зумовлюють забезпечення реалізації феномену сталості всього можливого
розмаїття напрямів суспільного розвитку. Розв’язування проблем глобального
розвитку людського суспільства в умовах третього тисячоліття не може
здійснюватися на основі докладання певних зусиль окремих особистостей, хоча
роль особистості як суб’єкта розвитку залишається однією з провідних. І в цьому
неперевершена впливовість і відповідальність покладається на особистість
учителя, його професійно значущі компетенції та компетентності, котрі мають
бути сформовані в домінувальній формі вже під час навчання в закладах здобуття
вищої педагогічної освіти. Нормативно висловлені ідеї підтверджуються змістом
низки документів міжнародного та державного рівнів, а саме: міжнародні –
Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» (Ріо-де-Жанейро, 1992);
Копенгагенська декларація про соціальний розвиток (Копенгаген, 1995);
Йоганнесбургська декларація про соціальний розвиток (Йоганнесбург, 2002); Цілі
сталого розвитку 2016–2030 (Нью-Йорк, 2015); державні – Закони України: «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку сім’ї, дітей та молоді в Україні»
(1993); «Про вищу освіту» (2014); «Про освіту» (2017); Державний стандарт
базової середньої освіти (2013); Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року (2013); Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» (2015);
Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років (2016); Концепція
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на період до 2029 року (2016); Дорожня карта освітньої
реформи (2015–2025) (2016); Наказ МОН України «Про затвердження галузевої
Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти» (2013).
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Проведення будь-якого педагогічного дослідження передбачає визначення
методології його організації та здійснення. Оскільки науково-педагогічну проблему
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін конкретизуємо в дидактичній площині, маємо говорити про методологію
вивчення комплікативних дидактичних явищ.
Визначення й узагальнення основоположних дидактичних засад щодо
формування та розвитку певного дидактичного феномена завжди ґрунтується на
аналізі

концептуальних

і

методологічних

основ

дослідження.

З’ясування

концептуально-методологічних основ формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін потребує розуміння
парадигмальної основи, окреслення певної парадигми як фундації для вирішення суто
теоретичних і практичних задач здійснюваного дослідження. Спираючись на ідеї
Томаса Куна [374; 375], маємо визначити системи методологічних, теоретичних та
аксіологічних настанов, котрі беруться за основу для виконання конкретного
наукового завдання.
Наявна ситуація глобалізації в освіті в умовах сучасного світу, що надто швидко
розвивається, має значний константний, комплексний і всеосяжний вплив на
існування людини та функціонування суспільства. Активні й актуально обумовлені
глобалізаційні процеси на різних рівнях так чи інакше зумовлюють розвиток
цивілізації у двадцять першому столітті. Зрозуміло, що вони прямо чи опосередковано
впливають на систему вищої педагогічної освіти зокрема та освіти на всіх рівнях у
цілому. Висуваються зовсім нові вимоги до фахівців і професіоналів з вищою освітою
для різних галузей. Площина професійної підготовки майбутнього вчителя не є
виключенням. Коли йдеться про потенційні можливості щодо формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів, найбільш привабливою виявляється саме гуманітарна
площина

їхньої

професійної

підготовки,

оскільки

процеси

гуманізації

та

гуманітаризації вищої освіти зумовлюють висунення якісно інших вимог до
гуманітарної підготовки як обов’язково необхідної в системі професійної підготовки
фахівців для різних галузей.
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Аксіоматично зрозумілим є той факт, що доводити важливість гуманітарної
складової професійно-педагогічної підготовки взагалі немає сенсу, і не тільки,
коли йдеться про підготовку вчителів гуманітарних предметів, де гуманітарна
підготовка сприймається у двох її виявах: загальній і суто предметній. Як
наслідок, актуалізується проблема винайдення нового дидактичного ресурсу в
інтегральній єдності зі специфікою професійної підготовки майбутнього вчителя
(психологічної, соціальної та ін.) для упровадження положень інноваційних
підходів щодо організаційної та змістової складових освітнього процесу студентів
педагогічних університетів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Неабияку
роль у цьому відіграє процес соціалізації змісту навчання гуманітарних дисциплін
із проекцією на цілеспрямоване формування компонент і структурних одиниць
нижчого ієрархічного рівня такого дидактичного в цілому й у певних аспектах
соціально-дидактичного та психолого-дидактичного утворення як соціальна
рефлексія вчителя.
Загальновідомо, що якість, результативність, інтенсивність й ефективність
наукового дослідження прямо кореляційно залежить від правильності визначення
методологічної стратегії його організації та проведення, що відбивається в
обґрунтуванні сукупності методів пізнання, котрі будуть застосовуватися, з
одного боку, а також визначенні найбільш прийнятних методологічних підходів у
їхньому самостійному використанні провідних положень, а також на інтегральноконтамінаційній таксономічно-ієрархізованій основі відповідно до загальних
закономірностей і принципів методології педагогічного дослідження на трьох
рівнях: філософському, загальнонауковому та конкретнонауковому. Останнім
часом часто звертаються до четвертого рівня, технологічного. Питання щодо
виділення четвертого рівня методології залишається дискусійним, оскільки
далеко не всі науковці з певних об’єктивно існуючих причин погоджуються з
такою ієрархізацією методології. Технологічний підхід – то є один із
загальнонаукових, на наше переконання, підходів, положення якого, здебільшого,
мають ураховуватися під час технологізації педагогічного (чи то суто
дидактичного) процесу. Проблема дослідження формування соціальної рефлексії
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особистості в цілому та соціальної рефлексії майбутнього вчителя не є
виключенням. Задля гарантування доцільної інтенсивності й результативної
ефективності сприйняття цієї проблеми на науковому рівні маємо ретельно
підійти до вивчення кожного її аспектного вияву: філософського, психологічного,
соціологічного, культурологічного (або загальнокультурного) і суто педагогічного
(з акцентуацією на дидактичній складовій), необхідно дуже ґрунтовно на кожному
рівні методології визначитися з найбільш впливовими щодо здійснюваного
дослідження методологічними підходами та у площині їхньої впливовості з
максимально суттєвими положеннями.
Визначення доцільної методології як необхідної основи дослідження пов’язано
з відображенням авторської індивідуальної наукової позиції дослідника, за
В. Лозовою. У своїх наукових працях, що стосуються визначення ставлення до
власного науково-педагогічного, перш за все, дослідження, така позиція передбачає:
- визначення об’єкта науково-педагогічного дослідження в аспекті його
розвитку та саморозвитку у певному середовищі, а також взаємодії
зовнішніх і внутрішніх чинників впливу та ін.;
- вивчення та розгляд проблеми дослідження у площині різних наук про
людину, що дає змогу застосовувати їхні положення задля розроблення
максимально ефективної педагогічної (дидактичної) системи, технологій
чи то умов для розвитку особистості;
- чітке формулювання мети дослідження за урахування актуального стану
розвитку теорії науки та потреб практичного педагогічного дослідження;
- виокремлення та розв’язування існуючих протиріч (суперечностей)
динамічності

розвитку

виучуваного

педагогічного

(дидактичного)

процесу чи феномену;
- гарантування системності розгляду питань структури, взаємозв’язку,
можливих

взаємовпливів

педагогічних

елементів

підпорядкування, тенденцій удосконалення та розвитку;
- обрання системної сукупності методів дослідження;

і

явищ,

їх
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- урахування позицій, пов’язаних із забезпеченням зв’язку теорії та
практики, розроблення способів реалізації, а також звернення до новітніх
наукових концепцій [397, С. 3–4].
Маємо також констатувати, що всебічне вивчення комплікативних
інтегральних функціонально-структурних дидактичних явищ, до яких відносимо
дидактичний феномен формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін, зумовлює добір сукупності провідних і
супідрядних методологічних підходів загальнонаукового та суто педагогічного як
конкретнонаукового рівнів. Отже, методологічна основа дослідження проблеми
формування й розвитку соціальної рефлексії майбутніх учителів в цілому та за
урахування специфіки врахування дидактичного потенціалу гуманітарних
дисциплін зокрема може бути представлена як ієрархічно-рівнева система
методологічних підходів, їх взаємовпливів, методів наукового та суто науковопедагогічного пізнання.
Загальнофілософський

рівень

методології

дослідження

проблеми

формування соціальної рефлексії майбутніх учителів (студентів педагогічних
університетів) у процесі вивчення гуманітарних дисциплін має охопити вивчення
загальних закономірностей і принципів пізнання в цілому та категорійний склад
науки. Саме на цьому рівні визначаються світоглядні підходи як найбільш
загальний науковий базис для проведення науково-педагогічного дослідження
[803]. Суттєвою ознакою та властивістю матерії, то є загальновідомим фактом,
виявляється

її

взаємозумовленість,

взаємозалежність

і

наявність

певних

взаємопереходів одних її станів чи явищ в інші. Серед розмаїття форм зв’язків і
відношень виділяють, перш за все, універсальні зв’язки, котрі можуть виявлятися
в усіх сферах реальності та пронизують без будь-яких винятків усі форми
взаємодії між предметами, явищами та процесами. Знаходження універсальних,
усезагальнених, відношень і зв’язків, свідоме розуміння їхнього значення для
життєдіяльності людини знаходить своє відбиття у певній системі категорій
найбільш загальних і фундаментальних категорій. І власне вони є формами й
організаційними принципами наукового мислення. По-перше, то є категорії, котрі
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дають змогу систематизувати й аналізувати попередній досвід наукових
досліджень, а по-друге, з’ясовувати та виявляти основні напрями необхідних
подальших досліджень і розробок. Система певних філософських категорій
скеровує дослідника на виокремлення й аналіз глибинних сутнісних відносин і
зв’язків, вона уможливлює вибудову власної наукової позиції щодо сприйняття
навколишнього світу та ставлення до нього, а також щодо обрання певного
конкретизованого напряму вивчення й дослідження проблеми [486; 693].
На загальнофілософському методологічному рівні, варто наголосити,
фундаментальним науковим принципом дослідження є діалектична логіка
пізнання, саме завдяки якій видається можливим обґрунтування причиннонаслідкових зв’язків між явищами й процесами в різних наукових галузях,
визначення наявності постійних суперечностей між явищем і його сутністю, між
формою та змістом тощо. У філософії термін «явище» тлумачать як об’єкт у його
цілісності, а сутність у філософському сприйнятті відбивається як внутрішній
зміст предмета, що виявляється в зовнішніх формах його існування [463; 671;
772].

Стосовно

здійснюваного

дослідження

процесу

цілеспрямованого

формування та розвитку соціальної рефлексії, а відповідно й соціальнорефлексійної

компетентності

як

функціонального

вияву

на

більш

конкретизованому та матеріалізованому рівні у порівнянні з більш абстрактним
провідним дидактичним феноменом, майбутніх учителів в умовах навчання в
закладі вищої освіти педагогічного профілю саме у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін, варто також закцентувати увагу на співвідношенні між
собою таких філософських категорій, як одиничне, особливе та загальне.
Науковці наголошують, що перша зі згаданих категорій відображає певну наявну
систему властивостей, особливостей, ознак, котрі є притаманними лише
конкретному предмету та складають його якісну й кількісну характеристики,
виокремлюючи й відрізняючи від інших об’єктів дослідження. Ця категорія
визначає

якісну

відмінність

конкретного

предмета

від

інших

об’єктів

навколишнього світу, тобто одиничне – це те неповторне, що є притаманним
лише

окремому

предмету.

Але

маємо

пам’ятати,

що

кожен

предмет

69
характеризується не лише наявністю в нього неповторних чи то одиничних ознак,
але й тим, що йому притаманні деякі інші властивості, котрі виявляються
спільними для якоїсь групи предметів, що об’єднують їх у певну цілісність.
Власне

під

цією

категорією

розуміють

систему

ознак,

особливостей,

властивостей, що є притаманними багатьом предметам, котрі групуються у певну
якісно визначену цілісність, єдину систему зв’язків. Таким чином, загальне часто
розглядають як вияв сутності багатьох подібних предметів. Слід також згадати
про сутнісне розуміння категорії «особливе», котра виявляється проміжною між
загальним й одиничним і відображає їхню діалектичну єдність. Особливе
розуміється як система певних ознак чи то властивостей, котрі є притаманними
якійсь групі чи сукупності об’єктів (предметів), котрі виявляються елементами
більш складної системи [486; 671].
Теоретичні положення філософських концепцій виявляються засадничими
щодо вивчення й окреслення загального ракурсу дослідження тієї чи іншої
наукової

проблеми,

формулювання

її

стратегічно

важливих

завдань

й

усвідомлення способів їх розв’язування.
Будь-яке наукове дослідження, як правило, спирається на основні закони
діалектики. Не є виключенням і дослідження проблеми розвитку соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. То є:
закон переходу кількості в якість і навпаки, що, як правило, характеризує процес
будь-якого розвитку (у тому числі й розвитку соціальної рефлексії особистості) не
лише як власне зовнішні, але й внутрішні зміни предметів, що так чи інакше
(прямо чи опосередковано) впливають на їхні властивості; закон єдності та
боротьби протилежностей, що розкриває певні внутрішні імпульси (стимули) і
причини розвитку будь-якого процесу (у нашому дослідженні маємо справу з
освітнім процесом у педагогічному університеті в цілому та власне з процесом
вивчення гуманітарних дисциплін як об’єктом дослідження); закон заперечення
заперечення, згідно якого розвиток має поступовий характер і забезпечує перехід
від простого до складного, від нижчого ієрархічного рівня до вищого та ін. згадані
закони діалектики діють не лише в застосуванні щодо матеріального світу, вони
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поширюються на процес людського пізнання, що уможливлює вивчення явищ
навколишньої дійсності в усіх виявах можливих зв’язків і суперечностей.
Діалектика одночасно є не лише основою теорії пізнання, але й підґрунтям
практичної діяльності людини, спрямованої на перетворення світу. У широкому
розуміння різновидом такої діяльності є освітня діяльність індивіда в умовах
закладу вищої освіти педагогічного профілю на різних етапах власного розвитку
та становлення [322; 671].
Практика є головним і найбільш вагомим критерієм правильності
теоретичних положень – то є одне з провідних положень методології
загальнофілософського рівня [772; С. 57–58].
Прагнення глибоко вивчати проблему модернізації вищої школи в цілому та
вищої педагогічної школи зокрема відбивається в дослідженні наявних
суперечностей у сучасному українському суспільстві, котрі так чи інакше
торкаються всіх споживачів освітніх послуг, а також представників наукової
спільноти. Дуже часто кризові явища в системі вищої освіті дослідники прямо чи
опосередковано пов’язують із відсутністю дійсно компетентних фахівців, які
опанували належну систему професійно-ціннісних смислів-орієнтацій, та є
здатними реалізувати свій фаховий й особистісний потенціал у царині освіти.
Саме тому актуалізується проблема підготовки висококваліфікованих майбутніх
учителів у системі вищої педагогічної освіти. Іншою важливою складовою
фахової підготовки сучасного вчителя є забезпечення його здатності виявляти
себе як сформовану соціально зрілу особистість, здатну виконувати свої
функціональні

обов’язки

не

лише

як

педагога-предметника,

але

також

здійснювати рефлексію контраверсійних соціальних процесів, що відбуваються в
Україні та світі. Отже, власне цим пояснюється потреба формування соціальної
рефлексії студента педагогічного закладу вищої освіти, що й виявляється ще
однією

передумовою

звернення

до

дослідження

професійно-педагогічної

компетентності майбутнього вчителя, яка би визначала його здатність і готовність
розв’язувати розмаїття комплексних і суперечливих соціально забарвлених
ситуацій.
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Засадничі теоретичні основи дослідження представлено в наукових працях,
у яких висвітлюються дотичні до виучуваної проблеми положення й у яких
розкрито:
 питання філософії освіти (В. Андрющенко [18–21], С. Гессен [163; 164],
І. Зязюн [255–257], Б. Кедров [272], В. Кремень [354–361], В. Лутай [406],
І. Прокопенко[675; 676]);
 методології вивчення педагогічних явищ і процесів та їх моделювання
(Б. Глинський [166; 167], І. Зязюн [255–257], Ю. Конаржевський [333],
В. Краєвський [350–353], Н. Кузьміна [367–371], В. Лозова [397]);
 теорії розвитку особистості (А. Адлер [9], К. Абульханова-Славська [2],
А. Бандура [60], Л. Божович [91; 92], Л. Виготський [146–149], В. Дружинін
[215; 216], Д. Ельконін [884–886], М. Каган [262; 263], Г. Костюк [345; 346],
О. Леонтьєв [391; 392], С. Максименко [421; 422], А. Маслоу [489–491],
К. Роджерс [723; 724], С. Рубінштейн [730–732]);
 теорії

діяльності

(Б. Ананьєв

В. Давидов [191–193],
О. Леонтьєв [391;

392],

[14;

І. Зимня
В. Ляудіс

15],

П. Гальперін

[247–251],

Л. Коган

[408],

В. Семиченко

[155–157],

[318;
[752;

319],
753],

Н. Тализіна [792; 793];
 концепції соціалізації особистості та чинників, що вирішально впливають на цей
процес (Р. Бернс [70], І. Бех [73; 74], Є. Бондаревська [104; 105], І. Зязюн [255–257],
А. Линда [407], А. Мудрік [512], О. Сухомлинська [785; 786], В. Сухомлинський
[787, 788], В. Чайка [863], І. Якіманська [892]);
 специфіки організації освітнього (навчально-виховного) процесу закладу вищої
освіти (А. Алексюк [12; 13], С. Архангельський [44], Н. Бібік [78–82],
Я. Болюбаш [96], О. Дубасенюк [217], В. Євдокимов [224], В. Кремень [354–
361], О. Малихін [429–475], О. Молібог [505], Н. Ничкало [521–541], О. Топузов
[799–817]);
 закономірності професійного становлення особистості (Н. Арістова [25–41],
Ф. Гоноболін [174], В. Ковальчук [287–316], Н. Кузьміна [367–370], З. Курлянд
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[378], О. Малихін [429–475], А. Маркова [481–483], О. Молібог [505], Н. Ничкало
[521–541], В. Сластьонін [764–767], О. Топузов [799–817]).
Стратегічним завданням є висвітлення основних положень дослідження
проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів на теоретикометодологічному рівні задля подальшого свідомо-ґрунтовного, на початку –
гіпотетично-прогностичного, а надалі практично-імплементаційного представлення
всебічного опису провідного дидактичного феномену соціальної рефлексії майбутніх
учителів через висвітлення змісту, сутності, структурної та функціональної будови
інтегрально-функціональної моделі формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін на засадах створення комплексу
відповідних дидактичних умов, котрі мають бути запропоновані як таксономічна
єдність, що є ієрархізованою на трьох рівнях:
- провідна дидактична умова;
- сукупність супідрядних дидактичних умов;
- конкретизовані умови (елементи умов) у межах кожної із супідрядних
умов.
Необхідність

появи

нових

стандартів,

які

б

чітко

висвітлювали

компетенційно-компетентнісні вимоги до рівня педагогічної освіти, зумовлює
прагнення розробляти їх за урахування загальноєвропейських вимог, серед яких
провідне місце належить: інтенсифікації професійно-практичної складової
фахової підготовки майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації освітньої галузі.
Доцільно також звернуту належну увагу на факт того, що українська освітня
система

в

умовах

реалізації

інтенсивних

євроінтеграційних

процесів

перетворюється на дійсно відкриту щодо зовнішніх впливів, котрі спонукають
студентів,

майбутніх

фахівців,

до

свідомого

професійно-педагогічного

самовдосконалення, саморозвитку й самореалізації як гарантії майбутньої
конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Разом з тим, академічна
мобільність, соціальна мобільність, автономність, незалежність, активність,
самостійність, предметно-спеціальна обізнаність, і як результат – компетентність
сучасного студента набувають статусу базових, провідних характеристик, котрі
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вирішально-інфлуенційно впливають на успішність майбутньої професійної
педагогічної діяльності.
Компетентнісний

підхід

(Н. Арістова [25–41],

Н. Бібік [78–82],

В. Байденко [54], В. Болотов [95], В. Бондар [98–101], М. Євтух [226], І. Зимня [247–
251], В. Краєвський [350–353], В. Ковальчук [287–316], О. Ляшенко [411–417],
І. Малафіїк [424–426], О. Малихін [429–475], А. Маркова [481–483], Н. Ничкало
[521–541], О. Овчарук [545; 546], І. Осадченко [624], О. Пометун [658–662],
Дж. Равен [684], О. Савченко [737–741], В. Сєріков [755], О. Топузов [799–817],
А. Хуторськой [851–855] та інші) в українському освітньому просторі нині відіграє
роль універсальної методологічної парадигми: змінюються засадничі основи та
принципи фахової підготовки спеціаліста, вища освіта трансформується зі
знаннєвоорієнтованої, якою вона була ще з часів появи перших європейських
університетів, на практикоорієнтовану. Увага вчених до проблем формування й
розвитку компетентностей пов’язана, перш за все, із якісними змінами,
широкомасштабними

технологічними

інноваціями,

що

відбуваються

в

суспільстві, економіці, промисловості. Якщо кілька десятиліть тому людина мала
можливість використовувати певний набір знань, умінь, навичок протягом
декількох десятиліть майже без змін, то бурхливий науковий розвиток,
проникнення інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери людської
діяльності, міграційні процеси вимагають формування в студента педагогічного
закладу вищої освіти не лише набору знань, що складають фахову основу
спеціальності, а й формування професійно значущих якостей і здатностей
особистості.
Тому в останні десятиліття у полі зору науковців – проблеми формування
широкого

спектру

компетентностей

майбутніх

спеціалістів:

уважаються

ґрунтовно дослідженими питання формування професійної компетентності
(Н. Арістова [25–41], М. Вачевський [127], Н. Гончарова [179], Р. Гуріна [188],
В. Дьомін [196; 197], Д. Демченко [198; 199], А. Дорофеєв [211], С. Дружилов [213;
214], В. Желанова [230], О. Железняк [231; 232], В. Ковальчук [287–316],
О. Малихін

[429–475],

О. Пахомова

[630;

631],

О. Топузов

[799–817]),
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комунікативної, мовної, мовно-мовленнєвої, читацької компетентностей індивіда
(Н. Гез [159; 160], Л. Демчук [200], Н. Євтушенко [227], Ю. Ємельянов [220; 221],
І. Зимня [247–251], І. Кожем’якіна [321; 322], С. Козак [323], Н. Коміссарова [327],
І. Мегалова [494], М. Орап [621], В. Охотнікова [628], Л. Петровська [640]).
Способи й засоби реалізації компетентнісного підходу в умовах фахової
підготовки майбутніх спеціалістів висвітлено у працях Н. Арістової [25–41],
Т. Василюк [121], О. Железняк [231; 232], М. Малоіван [476], С. Остапенко [627],
І. Родигіної [725], О. Семеног [729; 750], Г. Удовіченко [824]; спільні засади
компетентнісного й контекстного підходів визначають А. Вербицький [128–131],
В. Желанова [230].
О. Малихін зазначає, що в суто практичній площині в реаліях сучасної
української системи освіти та в умовах фахової професійної підготовки
спеціалістів компетентнісний підхід дає змогу: перейти у професійній освіті від
його орієнтації на відтворення знань до їхнього застосування у більш досконалій
формі; «зняти» диктат об’єкта (предмета) праці; покласти в основу стратегії
освіти підвищення гнучкості її форм і методів на користь розширення можливості
працевлаштування випускників закладів вищої освіти та їхньої здатності
виконувати розширений обсяг функцій і завдань; забезпечити пріоритет
міждисциплінарно-інтегрованих

вимог

до

результату

освітнього

процесу;

пов’язати більш тісно мету освіти майбутніх фахівців з ситуаціями їхньої
самореалізації у світі професійної праці; орієнтувати людську діяльність на
нескінченну розмаїтість професійних і життєвих ситуацій [447].
Ю. Зіньковський наголошує, що вітчизняна вища освіта втратила авторитет
соціального інституту – тобто освіти, яка базується на оволодінні адекватними
сучасності елементами світової та національної культур, рисами прогресивності,
духовності, моральності, демократизму й гуманізму [253]. Уважаємо, що мета
професійної освіти, – підготовка випускника закладу вищої освіти з гармонійно
розвиненими соціально-суспільними, духовно-інтелектуальними якостями та
глибокою професійною підготовкою, – може бути досягнута на ґрунті
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формування

соціальної

та

рефлексійної

компетентностей

майбутнього

спеціаліста.
У контексті сказаного звертаємося до наукових досліджень, що унаочнюють
коло проблем, пов’язаних із формуванням визначених компетентностей студентів
в умовах педагогічного закладу вищої освіти.
В освітньо-філософській площині ціннісні пріоритети фахової підготовки
майбутніх спеціалістів досліджено у працях Л. Буєвої [116], Б. Гершунського
[162], С. Гессена [163; 164], О. Жорнової [236], Ю. Зіньковського [253; 254],
І. Зязюна [255–257], М. Кагана [262; 263], К. Корсака [342], В. Лозової [397],
В. Лугового [401; 402], В. Шадрікова [866].
Специфіку організації та здійснення освітнього (навчального) процесу у
вищій школі висвітлено в науковому доробку А. Алексюка [12; 13], Л. Артемової
[43],

С. Архангельського

[44],

Я. Болюбаша

[96],

В. Бондаря

[98-101],

Н. Бордовської [106], В. Буряка [117], С. Вишнякової [138], С. Вітвіцької [139],
В. Євдокімова [224], М. Євтуха [226], Н. Кузьміної [367–370], З. Курлянд [378],
М. Полякова [657], І. Прокопенка [675; 676], В. Чайки [863], М. Фіцули [839].
Історичний розвиток вищої освіти та навчально-виховних парадигм вищої
школи аналізується в роботах І. Беха [73; 74], Н. Карлова [268], Г. Корнетова [341],
Т. Ромм [729].
Напрям здійснюваної дослідної діяльності спонукає звернути ретельну
увагу на дисертаційні праці, у яких аналізується феномен соціокультурної та
міжкультурної компетентностей (С. Бахтеєва [63; 64], М. Боліна [94], Т. Василюк
[121], А. Гусева [189], Н. Кормягіна [339], Т. Овсяннікова [543], С. Остапенко [627],
С. Рачева [688], О. Усик [826] та інші).
Варто також зважати на психологічні дослідження, котрі містять практичні
поради з організації та здійснення освітнього процесу в умовах вищої школи, –
праці О. Анісімової [22], А. Брушлинського [112; 113], В. Вілюнас [136], Е. Зеєра
[246], Р. Немова [516], Л. Подоляк [655] та інших.
Перелічені наукові праці дають змогу конкретизувати простір дослідних
зусиль і визначити, що сприятлива основа для формування соціальної рефлексії
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сучасних студентів – майбутніх учителів – створюється у процесі навчання
гуманітарних дисциплін.
Академік Н. Бібік здійснює рефлексійний аналіз практики запровадження
ідей компетентнісного підходу в український освітній простір. На її думку,
оскільки основа унікальності глобальної освіти – у її змісті, у відборі галузей
людського досвіду, найхарактерніших для нашої дійсності з її плюралізмом,
усезагальною залежністю та постійними перетвореннями, то корективи в змісті
освіти через запровадження компетентнісного підходу мають ґрунтуватися або
принаймні враховувати принцип глобально орієнтованої освіти. Вона пояснює це
тим, що компетентності мають охоплювати такі якості особистості, які дають
змогу інтегруватися в широкий світовий соціокультурний контекст [79].
Аналіз основних положень проблеми формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів на теоретико-методологічному рівні доводить доцільність
розуміння цього дидактичного феномену як здатності й готовності розв’язувати
розмаїття комплексних і суперечливих соціально забарвлених ситуацій у
майбутній професії на максимально узагальнювальному рівні.
Систематизація наявного наукового досвіду вивчення досліджуваної
проблеми на різних рівнях методології дає змогу конкретизувати простір
авторських дослідницьких зусиль і визначити, що сприятлива компетентнісна
основа для формування соціальної рефлексії сучасних студентів – майбутніх
учителів – може бути створеною саме у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін.
1.2. Історико-методологічний аналіз становлення й розвитку проблеми
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів
Проблема рефлексії вивчається в різних наукових галузях: філософії,
психології, педагогіці. У філософії «рефлексія» – це форма певної теоретичної
діяльності суспільно-розвиненої людини, що спрямована на обмірковування своїх
особистих дій і їх законів, діяльність самопізнання, котра розкриває специфіку
духовного світу людини. Проблема рефлексії у філософії найбільш інтенсивно
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розроблялась за трьома напрямами: під час вивчення теоретичного мислення,
процесів комунікації, котрі пов’язані з необхідністю розуміння та координації дій
учасників цих процесів, під час вивчення самосвідомості [831].
Одне з перших визначень рефлексії знаходимо у працях видатного
англійського філософа, мислителя, педагога Дж. Локка [398; 910]. Саме
англійський мислитель визначив, що суттєво важливими виявляються два шляхи
пізнання: зовнішній (сенсорний) і внутрішній (рефлексійний). До першого
відносять впливи зовнішнього світу, а до другого – процеси самоспостереження,
за якого рефлексія є джерелом окремого знання, спостереження, спрямовується на
внутрішні дії свідомості. Відповідно до поглядів Дж. Локка, рефлексія є
спостереження, яке розум людини здійснює щодо власної діяльності та способів її
вияву, унаслідок чого в людини виникають ідеї цієї діяльності, показовою в цьому
сенсі є праця Дж. Локка «An Essay Concerning Human Understanding» [910].
У

психології

процес

рефлексії

досліджують

під

час

розробки

методологічних питань вивчення рефлексії, де рефлексія розглядається як
категорія самосвідомості, обґрунтовується її зв’язок із діяльністю та пропонується
схема рефлексійної діяльності (О. Анісімов [22], К. Вазіна [118], Г. Щедровицький
[880]); у ході експериментального вивчення рефлексії в межах дослідження
теоретичного мислення (Л. Виготський [146–149], В. Давидов [191–193], А. Зак
[240], А. Маркова [481–483], С. Рубінштейн [730–732] та ін.). Саме у психологічних
дослідженнях «рефлексію» розуміють як фундаментальну здатність свідомої
істоти перебувати у відношенні до особистої свідомості, мислення, умов і
способів здійснення життєдіяльності (С. Рубінштейн 730–732], Б. Ельконін [884–
886]) [364].
Аналіз

досліджень за

названими

напрямами

сприяє

усвідомленню

специфіки розуміння поняття «рефлексія» у площині педагогічного знання:
рефлексія – мисленнєво-діяльнісний чи чуттєво-усвідомлювальний процес
самосвідомості суб’єктом своєї діяльності.
У педагогічній площині рефлексію досліджували К. Вербова [132],
І. Казімірська [264], С. Кондратьєва [334], В. Кривошеєва [362], Ю. Кулюткін [373],
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Л. Пермінов [637], Є. Петрушихіна [643], В. Сластьонін [764–767] та ін. Висновок,
якого можна дійти на ґрунті вивчення й аналізу наукового доробку перелічених
авторів, такий: якщо аналізувати педагогічний процес у контексті «суб’єктсуб’єктної парадигми» (А. Бодальов [87–90], Г. Ковальов [285] та ін.), то
результативність взаємодії педагога з тими, хто навчається, значно підвищується
завдяки рефлексійним процесам [350–353].
Ю. Кулюткін і Г. Сухобська зазначають, що рефлексія – то є не просто знання
й розуміння іншого, але знання про те, як і наскільки інший розуміє індивіда,
котрий рефлексує. Лише на основі взаємодії з іншими за наявності прагнення
індивіда зрозуміти думки й дії іншого й оцінювання себе очима цього іншого, він
виявляється здатним рефлексійно поставитися й до самого себе. Поряд із цим
М. Д’яченко та Л. Кандибович розглядають поняття «рефлексія вчителя» як
процес пізнання ним самого себе як професіонала, свого внутрішнього світу,
аналіз власних думок і переживань, пов’язаних із педагогічною діяльністю,
міркування про самого себе як особистість, усвідомлення того, як його
сприймають й оцінюють учні, колеги, інші оточуючі люди [219, с. 232].
А. Бізяєва розкриває ознаки педагогічної рефлексії, до яких відносить
глибину, проблемність і критичність мислення; відкритість і готовність до
діалогу, толерантність, чутливість до інших; гнучкість у пошуку альтернативних
підходів до розв’язування проблем; варіативність і пластичність у комунікативних
стратегіях; включеність у діяльність; прийняття відповідальності за вибір рішення
[76].
Узагальнення наведених положень надає достатні та певним чином
веріфіковані підстави стверджувати, що в науково-педагогічних працях рефлексія
особистості майбутнього вчителя описується як:

- процес подвоєного дзеркального відбиття суб’єктами один одного, змістом якого
виступає відтворення особливостей один одного;

- не лише знання й розуміння людиною самої себе, а й з’ясування особистістю
того, як інші сприймають її індивідуальні особливості, емоційні реакції та
когнітивні уявлення;
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- осмислення, оцінка та перетворення особистого досвіду в контексті цілісної
життєдіяльності, набуття якомога адекватніших знань про свою майбутню
професійну діяльність, про світ, про інших людей, а відтак, як побудову нового
образу самого себе як професіонала.
Одним із пріоритетних стратегічних завдань, котрі постають перед сучасною
педагогічною освітою, є розвиток творчих здібностей і саморозвиток особистості
майбутнього вчителя, здатного не лише реалізовувати існуючі педагогічні й соціальні
технології, але й виходити за межі нормативної діяльності, підходити нестандартно,
гнучко до виконання професійних завдань, розробляти й упроваджувати педагогічні
інновації. Головною умовою такого розвитку є здатність працювати самостійно, яка
має сформуватися в молоді під час навчання [449].
А. Хуторськой вважає, що компетентність означає набуття, володіння
людиною відповідною компетенцією, яке включає його особисте ставлення до неї
та предмета діяльності. А компетентність включає сукупність взаємопов’язаних
якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що стосуються
певного кола предметів і процесів, і також необхідних для якісної продуктивної
діяльності стосовно них [852].
Загалом компетентність – то є характеристика, що дається людині внаслідок
оцінювання ефективності / результативності її дій, спрямованих на розв’язування
певного кола значущих для певного співтовариства завдань / проблем. Не варто
протиставляти

компетентність

знанням

чи

вмінням

і

навичкам.

Поняття

компетентності є ширшим поняттям за знання, уміння, навички, воно містить їх у собі
[259, с. 16].
Поняття

«професійна

компетентність»

у

сучасних

дослідженнях

розглядається як інтегральна характеристика професіоналізму, що поєднує в собі
особистісно-діяльнісні структури. Структура та зміст професійної компетентності
багато в чому визначається специфікою професійної діяльності, що виконується,
та належністю до певних типів професій [687, с. 177].
О. Малихін [449] наголошує, що освітній процес у педагогічному закладі
вищої освіти також відрізняється від відповідних процесів в інших закладах вищої
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освіти. У першу чергу, це зумовлено тим, що особистість студента саме
педагогічного закладу вищої освіти – то є особистість майбутнього вчителя,
людини, яка протягом усієї своєї подальшої професійної діяльності буде мати
безпосередній зв'язок зі сферою освіти, власне навчальним процесом, буде
самостійно й безперервно поповнювати свій особистий багаж знань і спонукатиме
до подібної активної діяльності своїх учнів.
Визначені вище положення доводять доцільність:
 ➢ звернення до особистості студента як суб’єкта організації соціально
значущої рефлексійної діяльності в умовах педагогічного закладу вищої
освіти;
 ➢ визначення й формулювання тих якостей особистості студента –
майбутнього вчителя, котрі мають бути йому притаманними як особистості
соціуму;
 ➢ вимог, котрі висуваються до студентів, задля ефективної організації та
здійснення соціально-рефлексійної діяльності.
У структурі професійної компетентності вчителя А. Маркова виділяє чотири
блоки:

 професійні (об’єктивно необхідні) психологічні й педагогічні знання;
професійні (об’єктивно необхідні) педагогічні вміння;

 професійні психологічні позиції, настанови вчителя, яких від нього вимагає
професія;

 особистісні особливості, що забезпечують оволодіння вчителем професійними
знаннями й уміннями.
А. Маркова виділяє спеціальну, соціальну, особистісну й індивідуальні види
професійної компетентності [481, с. 34–35].
А. Деркач

і

В. Зазикін

у

структурі

професійної

виокремлюють певну сукупність змістових характеристик:

компетентності
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 гностична, або когнітивна, що у підготовці сучасного вчителя відображає
наявність необхідних професійних знань, обсяг і рівень яких є головною
характерологічною ознакою компетентності;

 регулятивна, яка дає змогу застосовувати наявні професійні знання для
розв’язування професійних завдань, до неї входять проектувальна й
конструктивна складові, що виявляються в умінні прогнозувати й ухвалювати
ефективні рішення;

 статусна для рефлексії – дає право за рахунок визнання авторитетності діяти
належним чином;

 нормативна – розкриває коло повноважень, сферу професійного застосування;
 комунікативна – оскільки поповнення знань або практична діяльність завжди
здійснюються у процесі спілкування або взаємодій [204, с. 40].
Рефлексійна компетентність, за визначенням С. Степанова, являє собою
професійну якість особистості, що дає змогу найбільш ефективно й адекватно
здійснювати рефлексійні процеси, реалізацію рефлексійної здібності, що
забезпечує розвиток і саморозвиток, сприяє активації творчого підходу до
професійної

діяльності,

результативності

[779].

досягненню
Сутність

її

максимальної

рефлексійної

ефективності

компетентності

та

суб’єкта

визначається як «володіння тими чи іншими знаннями й уміннями, адекватними
діяльності, яка здійснюється» [779, с. 267].
Структурно-змістовий аналіз рефлексійної компетентності, проведений на
основі робіт О. Анісімова [22], В. Метаєвої [496], І. Семенова [748], С. Степанова
[779], А. Хуторського [851–855] та ін., дає змогу виділити певні, на наше
переконання, необхідні

й

достатні теоретичні передумови

проектування

рефлексійної компетентності як обов’язкової ознаки сформованості соціальної
рефлексії. Спробуємо їх узагальнити.
1. Рефлексійна компетентність є метакомпетентністю [496], що виступає
одним з ключових чинників особистісного та професійного розвитку в різних
сферах людської діяльності. Її метакомпетентнісний характер виявляється в тому,
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що рефлексійна компетентність сприяє ефективному розвитку всіх інших видів
компетентності, а тому її розвиток відіграє важливу роль в освітньому процесі
будь-якого рівня складності.
2. Під рефлексійною компетентністю особистості слід розуміти засвоєну
суб’єктом як результат набутого досвіду рефлексійної діяльності – сукупність
особистісних якостей, що забезпечують продуктивну рефлексію. Рефлексійна
компетентність обумовлена наявним у суб’єкта досвідом рефлексійної діяльності.
3. Визначення

рефлексійної

компетентності

особистості

видається

можливим за виявлення здатності суб’єкта до рефлексійних дій. У цьому
контексті під здатністю до рефлексійних дій (здатність до рефлексії) розуміємо
інтегральну характеристику, яка відображає певний рівень сформованості в
суб’єкта сукупності основних компонент рефлексійної компетентності:

– ціннісно-смислових орієнтацій у сфері самовизначення особистості;
– знань суб’єкта, який здійснює рефлексію, про себе як особистість, що
розвивається, про рефлексію як психологічний процес, про предмет рефлексії;

– умінь і навичок рефлексійної діяльності.
4. Спираючись

на

основні

положення,

представлені

в

дослідженні

С. Степанова [779], зміст рефлексійної компетентності розкриваємо в комплексі
рефлексійно-особистісних,

рефлексійно-інтелектуальних,

рефлексійно-

кооперативних і рефлексійно-комунікативних компетенцій:
– рефлексійно-особистісні компетенції орієнтують суб’єкта, який здійснює
рефлексію, на постійний особистісний саморозвиток;
– рефлексійно-інтелектуальні компетенції пов’язані з саморозвитком
пізнавальних процесів й індивідуальної діяльності;
–

рефлексійно-кооперативні

компетенції

забезпечують

продуктивне

визначають

ефективність

партнерство у спільній діяльності;
–

рефлексійно-комунікативні

компетенції

міжособистісних і внутрішньоособистісних комунікацій.
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5. У цілісній структурі рефлексійної компетентності зазначені компетенції
виступають основними компонентами, їх сукупність і характер зв’язків між ними
визначають рівень сформованості й особливості процесу розвитку рефлексійної
компетентності суб’єкта.
Педагогічна рефлексія, за визначенням А. Бізяєвої, являє собою «процес
уявного (попереднього чи ретроспективного) аналізу будь-якої професійної
проблеми, результатом якого є виникнення особистісно забарвленого осмислення
сутності проблеми та нові перспективи її вирішення» [76, с. 62].
Є. Ковшов [317] присвячує проблемі філософської інтерпретації феномена
соціальної рефлексії докторську дисертацію. Він запропонував таке визначення:
«соціальна рефлексія являє собою спосіб усвідомлення дії міжособистісних (у
тому числі міжгрупових) соціокультурних механізмів будь-якої доцільної
діяльності. На відміну від пізнавальної, їй притаманним є домінування
аксіологічного аспекту над гносеологічним, що відбивається в усвідомленні
мотивів і цілей суб’єктами соціальної діяльності. У процесі аналізу сутності
соціальної рефлексії потрібно враховувати кілька суттєвих моментів.
По-перше, соціальна рефлексія має чітку спрямованість на систему
соціальної взаємодії (як міжособистісної, так і міжгрупової).
По-друге, вона орієнтована на переважно ціннісно-цільовий аспект будьякої діяльності, оскільки виявляє значення останньої для особистості й соціуму.
Є. Ковшов також зазначає, що прагнення до гармонійного поєднання форм і
функцій соціальної рефлексії у свідомості суб’єкта характеризує її універсальне
зростаюче значення в реалізації закону зростання ролі культури в житті
суспільства. Він говорить про те, що головною ознакою, яка відрізняє дію
рефлексії у повсякденній та ідеологічній свідомості, виступає здоровий глузд,
який, будучи певним інтегратором соціального досвіду, протистоїть впливу
недостатньо обґрунтованих наукових, релігійних і філософських концепцій [317].
Типи соціальної рефлексії обумовлені складною структурою свідомості й можуть
бути систематизовані за такими критеріями:
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 за характером відношення до змісту свідомості суб’єкта, який
здійснює рефлексію: дескриптивна, що описує зміст свідомості, і
прескриптивна, що має імперативний характер повинності, що задає
певні нормативні цілі;
 за спрямованістю на аналіз власного змісту соціальної системи або на
визначення змісту й характеру відносин з іншими системами
визначається внутрішня й зовнішня форми рефлексії;
 за спрямованістю на оцінку минулого (рефлексія розуміння) або на
ідеальну

побудову

майбутнього

стану

системи

(рефлексія

проектування);
 за

предметом

аналізу

компонентів

структури

діяльності:

на

функціональний, системний і процесуальний види рефлексії [317,
с. 15–16].
Таким чином, на основі комплексного цілісного теоретичного аналізу
досвіду вивчення актуальних проблем вищої педагогічної школи на етапі
активного оновлення пріоритетних векторів її розвитку в межах реалізації
компетентнісно-орієнтованої парадигми оновлення системи вищої освіти в
Україні в цілому, доведено доцільність здійснення дослідження проблеми
формування

соціальної

рефлексії

майбутніх

учителів

на

теоретико-

методологічному рівні, а саме, за урахування таких положень:
 рефлексійна компетентність є метакомпетентністю;
 рефлексійна компетентність обумовлена наявним у суб’єкта досвідом
рефлексійної діяльності;
 визначення

рефлексійної

компетентності

особистості

видається

можливим за виявлення здатності суб’єкта до рефлексійних дій.
Дослідженням соціальної компетентності індивіда (школяра, студента)
займалися такі науковці (С. Бахтеєва [63; 64], А. Гусєва [189], Н. Кодінцева [320],
Н. Кормягіна [339] та інші). Їхні роботи присвячено різним аспектам формування
соціальної компетентності тих, хто навчається.
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Спробуємо на узагальнювальному рівні описати результати дослідження
ґенези становлення й розвитку проблеми формування соціальної компетентності
майбутнього вчителя як компоненти нижчого ієрархічного порядку в інтегральній
єдності

з

рефлексійною

компетентністю

відносно

соціально-рефлексійної

компетентності як ознаки або функціонального результату вияву соціальної
рефлексії майбутнього вчителя.
С. Бахтеєва

[63;

64]

та

А. Гусева

[189]

вважають,

що

соціальна

компетентність є інтегральним особистісним утворенням, яке поєднує в собі
ціннісне розуміння соціальної дійсності, категорійні конкретні соціальні знання,
що виступають у якості керівництва до діяльності, суб’єктну здатність до
самовизначення та нормотворчості, особистісне вміння реалізовувати соціальні
технології у провідних сферах людської діяльності.
Соціальну компетентність слід розуміти як здатність людини ефективно
розв’язувати проблеми (індивідуальні та колективні) у процесі взаємодії з
соціумом, що зумовлюється особистісними якостями та рівнем поінформованості.
К. Абульханова-Славська [2], Е. Еріксон [887], О. Лебедєв [384] називають
чинники, які спонукали виникнення соціальної компетентності як педагогічного,
дидактичного, феномену:
– швидкість «застарівання» навчальної інформації ще до завершення
процесу навчання майбутнього спеціаліста у вищій школі;
– чинники глобалізації, які вимагають від індивіда плідної продуктивної
взаємодії з людьми різних соціокультурних уподобань, національностей,
віросповідань, масовість освіти, потребу здійснення навчання протягом життя.
І. Зимня зазначає, що майже всі компетентності є соціальними в широкому
розумінні, оскільки вони виробляються та формуються в соціумі. Вони
відбиваються як соціальні за своїм змістом, вони виявляються в цьому соціумі
[247, с. 11]. Подібної думки дотримуються й інші дослідники. А. Мазуренко
наголошує, що багаторівневість і складність соціальних відносин людини
вимагають від неї оволодіння широким спектром соціальних знань і здібностей,
пов’язаних із її ставленням до оточуючого світу, суспільства, вузького кола
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[418, с. 86]. У той же час, І. Зимня пропонує визначення поняття соціальної
компетентності у вузькому розумінні, тобто саме ті, які більшою мірою
характеризують взаємодію людини з суспільством, соціумом, іншими індивідами,
а

саме:

компетентності,

пов’язані

з

охороною

здоров’я,

громадянська,

інформаційно-технологічна, спілкування та соціальної взаємодії [247, С. 12–13].
На думку І. Зимньої, компетентності, котрі стосуються власне взаємодії людини й
соціальної сфери, складаються:

– із компетентності соціальної взаємодії: із суспільством, спільнотою,
колективом,

сім’єю;

конфлікти

та

їхнє

притлумлення;

співпраця,

толерантність, повага та сприйняття іншого (раса, національність, релігія,
статус, роль, стать), соціальна мобільність;

– із компетентностей у спілкуванні: усному, писемному; діалог, монолог,
творення та сприйняття тексту, знання й додержування традицій, ритуалів,
етики; крос-культурне спілкування; ділова переписка, діловодство, бізнесмова, іншомовне спілкування, комунікативні задачі, рівні впливу на
реципієнта.
О. Колобова розглядає поняття соціальної компетентності як готовність
особистості майбутнього спеціаліста до затребуваної та професійно компетентної
дії (розв’язування соціально-професійних задач) на основі вже наявних
спеціальних умінь: цілепокладання, структурування, регулятивних і практичних.
Вона аналізує вікову специфіку формування соціальної компетентності індивіда,
зосереджуючи дослідницьку увагу на випускниках класичного університету [325].
М. Галагузова

[151]

та

В. Бочаров

[109]

вважають,

що

соціальна

компетентність як педагогічне та соціологічне явище знаходиться у полі
дослідження соціальної педагогіки й визначають незалежно одна від одної
безпосередній зв’язок соціальної компетентності з соціальною роботою, і
пропонують поняття «соціальна допомога»;
На думку власне В. Бочарова [109], формувати соціальну компетентність
педагога варто задля формування особистості, адекватної вимогам сучасного
суспільства.
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С. Нікітіна [520] соціальну компетентність людини розуміє як формування
соціальності як здатності людини до ефективної та результативної взаємодії з
оточуючим світом.
Для

А. Щукіна

налагоджувати

соціальна

плідні

компетентність

комунікативні

взаємини

зводиться
з

іншими

до

здатності

суб’єктами

й

зумовлюється наявністю потреб, мотивів, певного ставлення до партнерів по
комунікації, а також власної самооцінки [882, с. 316].
Соціальна компетентність вимагає від людини здатності орієнтуватися в
соціальній ситуації та керувати нею.
Н. Бібік та інші українські науковці акцентують увагу на здатностях, які є
визначальними для соціальної компетентності, вони підкреслюють, що соціальна
компетентність передбачає такі здатності:
 аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства,
визначаючи в них власне місце, і проектувати стратегії свого життя за
урахування інтересів і потреб різних соціальних груп, індивідуумів,
відповідно до соціальних норм і правил, наявних в українському
суспільстві, та інших чинників;
 продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді,
виконувати різні ролі й функції в колективі, виявляти ініціативу,
підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;
 застосовувати технології трансформації та конструктивного розв’язування
конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за
прийняті рішення та їх виконання;
 спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати
соціальні проекти та стратегії індивідуальних і колективних дій;
 визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування
залежно від ситуації, уміти емоційно налаштовуватися на спілкування з
іншим [331, с. 85].
Н. Кормягіна,

досліджуючи

специфіку

формування

соціальної

компетентності студентів економіко-управлінських спеціальностей, пише про те,
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що соціальна компетентність відіграє провідну роль там, де люди взаємодіють,
співпрацюють один з одним (у родині, школі, інституті, виробництві, суспільстві
в цілому). Вона вирішально визначає успіх праці керівника, педагога, людей, чию
майбутню професію визначають як соціономну (власне таку, котра є спрямованою
на спілкування та взаємодію з іншими). Вважається, що брак, нестача соціальної
компетентності продукує педантизм, невміння володіти собою, завищені вимоги
(до себе й оточуючих) тощо [339].
На діяльнісно-цільових аспектах соціальної компетентності роблять наголос
Л. Крівшенко [363] та Н. Вайндорф-Сисоєва [119], уважаючи, що саме соціальна
компетентність людини втілюється у спрямовану практичну й інформаційну
підтримку процесів творчого становлення індивідуальності в конкретному
суспільстві, сприяє самоорганізації й самореалізації особистості в різних
життєвих просторах її соціальної взаємодії.
С. Рачева стабільне функціонування суспільних інституцій, ефективний
розвиток

і

вдосконалення

всіх

сфер

людської

діяльності

пов’язує

з

цілеспрямованим формуванням соціальної компетентності молодої людини,
убачаючи в ній інструментарій громадсько-соціального регулювання. У випадку,
якщо молодим людям бракує соціальної компетентності, їм важко адаптуватися
до соціального оточення. Вони, переконує науковець, не можуть просто адекватно
сприймати й оцінювати оточення, оскільки, з одного боку, потреба молоді в
самовизначенні,

прагнення

до

самоствердження,

самовдосконалення

стимулюються перетвореннями, що відбуваються в суспільстві, а з іншого –
обмежуються відсутністю соціальної підтримки щодо визначення власного місця
в системі соціально-професійних відношень [688, с. 5].
К. Кузьмін і Б. Сутирін, які досліджують історію соціальної роботи,
визначають соціальну компетентність як комплексне явище, у якому органічно
поєднуються знання людини, необхідні для розширення власного світобачення й
для відповідних дій щодо зміни умов свого існування в соціумі та інших, способи
реалізації отриманих знань із надання допомоги іншим і засоби формування
менталітету [366].
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Вім Слот і Хан Спанярд у своїй моделі соціальної компетентності
показують низку зобов’язань до певної вікової групи. Основним параметром
виміру є зобов’язання. Зобов’язання – то є вимоги, котрі висуваються соціумом
перед особистістю. Компетентність є рівновагою між віковими задачами та
наявністю вмінь і навичок, необхідних для розв’язування сутнісно важливих
проблем [770, с. 69]. Зобов’язання особистості для кожного вікового періоду, що
означає необхідність диференційованого та гнучкого підходу до вивчення,
формування й виміру соціальної компетентності особистості. Слід зазначити, що
ця модель дуже актуальна під час використання бланків опитування підлітків і
їхніх батьків, для застосування візуальної психодіагностики стану сформованості
рівня соціальної компетентності, але не дає змоги визначити рівень когнітивномотиваційної компоненти сформованості соціальної компетентності.
Соціальна компетентність – то є багатогранна характеристика особистості,
яка

своєю

багатокомпонентністю

охоплює

всю

множину

та

глибину

функціонуванння особистості в соціумі. Особистість – істота суто соціальна й
формат соціальної компетентності охоплює як соціальні мотиви, знання, навички,
необхідні для успішної взаємодії із оточуюючим соціальним середовищем, так і
самопочуття й самоприйняття особистістю самої себе у постійно змінюваному
соціумі. У такому разі соціальна компетентність передбачає як достатній рівень
уміння будувати партнерські стосунки, здатності до кооперації, так і достатній
рівень конформності для того, щоб не йти врозріз із вимогами суспільства.
Соціальна компетентність вимагає від особистості як принциповості, уміння
відстояти власну думку, протистояти небажаному впливу, так і толерантності, і
вміння пристосовуватися, і, більше того, ефективно діяти у постійно змінюваних
соціальних умовах. Соціальна компетентність вимагає як досить високого рівня
оптимізму, що породжує віру в успіх, здавалось би, нереальної, безнадійної
справи, так і достатнього рівня песимізму, який надає змогу реально оцінити себе
та свої знання, щоб уникнути зайвої ейфорії, і, головне, змушує усунути
прогалини в знаннях і вміннях, що гальмують справу. Соціальна компетентність
потребує як збереження пропріуму, так і вміння не нехтувати, а поважати
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соціальні норми та права інших людей. Усе це вказує на ситуаційний характер
вияву соціальної компетентності. Таким чином, формування, становлення й
розвиток соціальної компетентності – то є процес розгортання життєвого
потенціалу особистості.
Соціальна компетентність як аспект індивідуальної свідомості, на думку
О. Прямікової [680], відповідає за конструювання особистістю соціальних
стосунків усіх рівнів, починаючи з родини та закінчуючи політикою. Соціальна
компетентність є набором альтернативних складових, необхідних для реалізації
своїх цілей у суспільстві, частково перевірених на власному досвіді.
Соціальну компетентність умовно можна поділити на 2 частини:
1) власне те, що усвідомлюється особистістю, прийнято нею як наслідок
роздумів, розуміння, співвідношення;
2) те, що засвоєно особистістю на рівні стереотипів і прийнято як певне
керівництво до дії [680, С. 40–41].
В основі терміну «компетентність» є вихідна основа «compete», що означає
«знати», «досягати», «уміти», «відповідати». Ці визначення, за С. Бахтєєвою,
відбивають сутність соціальної компетентності в загальному вигляді:
- «знати» – знання, необхідні для здійснення соціальних технологій;
цінності, котрі скеровують застосування знань і вмінь;
- «уміти» – означає не лише способи реалізації знань, а й уміння
особистості вільно та свідомо самовизначатися як у внутрішньому
духовному досвіді, так і в зовнішній соціальній дійсності;
- «досягати» – уміння здійснювати поставлені цілі в межах закону, моралі,
культури;
- «відповідати» – діяльність і поведінка особистості узгоджуються з
вимогами, що висувають до особистості держава, соціум, родина, фах
тощо.

Така

відповідальність

виявляється

в

умінні

особистості

дотримуватися своїх обов’язків, прав, повноважень на відповідному
соціальному та культурному рівнях [63, с. 18].
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Певні

дослідження

у

психолого-педагогічній

площині

актуалізують

проблеми становлення професіоналізму особистості, її професійної (зокрема й
педагогічної) майстерності, розвиток особистісних якостей у процесі освітньої
діяльності та саморозвитку в умовах закладів вищої освіти й протягом усього
життя. Усі ці проблеми синтезують у вичерпному понятті «метакомпетентність».
У цьому контексті важливим є положення І. Зязюна про те, що «в центрі уваги
компетентнісного підходу – взаємозв’язок очікувань майбутньої чи реалізованої
професійної діяльності з функціональними характеристиками суб’єктів цієї
діяльності. Вочевидь, «набір» компетентностей не є випадковим, він з належною
повнотою й системністю має відбивати всю сукупність завдань, необхідність
розв’язування яких може поставати у професійній діяльності, має скеровувати до
«метакомпетентності» як цілісної характеристики спеціаліста, який володіє
необхідними можливостями для виконання найрізноманітніших завдань і задач
професійної діяльності (у контексті здійснюваного дослідження – професійнопедагогічної діяльності). [256, с. 43–44].
Отже, метакомпетентність розуміємо як найвищий рівень досягнення
професіоналізму фахівця (спецаліста), що обґрунтовується:

– акмеологічними принципами (творчість як найважливіший спосіб
досягнення професійної вершини, спрямованість власного потенціалу на
вдосконалення соціуму тощо);

– синергетичним підходом (самоорганізація різних систем, формування
професійних якостей у міждисциплінарному контексті, нелінійний підхід до
засвоєння культурного досвіду соціуму, явище самотрансляції тощо);

– аксіологічною методологією (формування ціннісних орієнтацій, спектру
світоглядних орієнтирів за урахування загальнолюдських моральних засад і
позитивних етичних настанов сучасності);

– андрагогічний підхід (пояснює розвиток професійних якостей протягом
життя, удосконалення власної професійності на всіх етапах життєдіяльності).
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З позицій компетентнісного підходу, його теоретичних основ дотичними є
категорійна тотожність інших підходів, що дає змогу системно підійти до
розуміння сутності понять професійної компетентності фахівців, професіоналізму
особистості. У контексті здійснюваного дослідження то є професійно-педагогічна
компетентність учителя, складовою якої є соціальна рефлексія. Показником вияву
цього

дидактичного

компетентності

як

феномена

є

інтегральної

сформованість
єдності

соціально-рефлексійної

соціальної

та

рефлексійної

компетентностей.
Таким чином, вивчення ґенези становлення й розвитку проблеми
формування соціальної компетентності майбутнього вчителя доводить, що вона є
компонентом

нижчого

ієрархічного

порядку

в

інтегральній

єдності

з

рефлексійною компетентністю відносно соціально-рефлексійної компетентності
як ознаки вияву соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Отже, соціальна компетентність трактується як:
- інтегральне особистісне утворення, що поєднує в собі ціннісне розуміння
соціальної дійсності, категорійні конкретні соціальні знання, що виступають у
якості керівництва до діяльності (С. Бахтеєва [63; 64] та А. Гусева [189]);
- готовність особистості майбутнього спеціаліста до затребуваної та професійно
компетентної дії на основі вже наявних спеціальних умінь (О. Колобова [325]);
- здатність налагоджувати плідні комунікативні взаємини з іншими суб’єктами
(А. Щукін [881–882]);
- комплексне явище, у якому органічно поєднуються знання людини, необхідні
для розширення власного світобачення й для відповідних дій щодо зміни умов
свого існування в соціумі й інших, способи реалізації отриманих знань із
надання допомоги іншим, а також засоби формування менталітету (К. Кузьмін
[365; 366]).
Важливою складовою фахової підготовки сучасного вчителя є забезпечення
його здатності виявляти себе як сформовану соціально зрілу особистість, здатну
виконувати свої функціональні обов’язки не лише як педагога-предметника, але й
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здійснювати рефлексію контраверсійних соціальних процесів, що відбуваються в
Україні та світі.
Отже, власне цим пояснюється потреба формування соціальної рефлексії
студента педагогічного закладу вищої освіти, що й виявляється ще однією
передумовою звернення до дослідження компетентності майбутнього вчителя, яка
би визначала його здатність і готовність розв’язувати розмаїття комплексних і
суперечливих соціально забарвлених ситуацій.
Поняття рефлексії відрізняється багатовіковою історією вивчення, а
сьогодні межі цього поняття починають істотно розширюватися. Означена
категорія традиційно досліджується в двох основних сферах: у філософії та
психології, а на межі ХХ–ХХI ст. проникає й у педагогіку. Необхідно
підкреслити, що рефлексія має складну інтегративну структуру та зміст, тому її
вивчення можливе на основі сутності філософських, історичних, психологічних
підходів за пріоритетної ролі педагогіки. Оскільки, на наше переконання, саме
педагогіка акумулює всі аспекти рефлексії, які розглядаються кожною наукою
окремо.
Українські педагоги та психологи (Н. Арістова [25–41], Г. Балл [56–59], Н. Бібік
[78–82],

В. Бондар

[98–101],

І. Зязюн

[255–257],

В. Ковальчук

[287–316],

С. Максименко [421; 422], О. Малихін [429–475], М. Марусинець [485–488],
В. Моляко [507–509], Н. Ничкало [521–541], Н. Пов’якель [652], О. Савченко [737–
741],

В. Семиченко

[752;

753],

Т. Титаренко

[798],

О. Топузов [799–817])

підкреслюють важливість рефлексії у професійній підготовці фахівця будь-якого
профілю, актуалізують важливість її розвитку як якості особистості, мислення, умови,
необхідної для її творчої самореалізації та досягнення високого рівня професійної
майстерності.
Під

професійною

рефлексією

у

педагогіці

Б. Вульфов,

В. Харькін

розуміють співвіднесення себе, можливостей свого Я з тим, чого вимагає обрана
(або та, що обирається) професія, у тому числі – з існуючими про неї уявленнями
[145, с. 9]. У межах професійної рефлексії педагога виділяється педагогічна,
ділова й авторефлексія [485, с. 51]. Професійна рефлексія передбачає й зумовлює:
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-

готовність діяти в ситуаціях із високим ступенем невизначеності;

-

гнучкість у прийнятті рішень;

-

прагнення до реалізації нововведень та інновацій;

-

постійну

спрямованість

на

пошук

нових,

нестандартних

способів

розв’язування професійних завдань, здатність переосмислювати власний
професійний і особистісний досвід [485, с. 130].
В. Сластьонін наголошує на тому, що рефлексія – то є не просто знання чи
розуміння суб’єктом професійної діяльності та самого себе, але й з’ясування того,
наскільки ті чи інші (діти, колеги, дорослі) знають і розуміють, того, хто
рефлексує, його особистісні особливості, емоційні реакції та когнітивні уявлення
[765]. О. Савченко, акцентуючи увагу на значущості рефлексії для педагогічної
діяльності, пише про те, що поняття рефлексії означає здатність людини до
самопізнання, уміння аналізувати свої власні дії, учинки та зіставляти їх із
суспільно значущими цінностями, а також з діями та вчинками інших людей
[738].
У педагогічних дослідженнях, присвячених проблемі рефлексії, наводяться її
тлумачення, що окреслюють різні аспекти цього феномена:
– рефлексія розглядається у площині поняття «здібності» та характеризується як
здатність подумки уявити собі картину ситуації та на цій основі уточнити уявлення
про себе, коригуючи власну поведінку й діяльність «очима інших», осмислюючи
власні дії через сприйняття інших осіб, завдяки перцептивно-рефлексійним
здібностям;
– рефлексія трактується як різновид педагогічної діяльності, відіграє головну
роль у самоаналізі власної професійної активності;
– соціальна рефлексія ототожнюється з саморефлексією, разом з тим акцент
робиться на механізмах саморозвитку особистості завдяки рефлексії як процесу
розуміння особистісних смислів, дослідницького акту, вивчення себе як суб’єкта
життєдіяльності, забезпечуючи його творче мислення або стимулюючи моральне
самовдосконалення особистості, розуміють рефлексію як сукупність ставлень індивіда
до себе, власних дій і поведінки в цілому;
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– рефлексія розглядається як інструментальний спосіб організації навчання.
Таким чином, наукова категорія «соціальна рефлексія» для педагогіки охоплює
не лише уявлення людини про себе, свої дії, але й розуміння уявлень інших про себе,
співвіднесення цих уявлень із соціальними цінностями.
Необхідно врахувати, що терміни «соціальна рефлексія педагога» та
«педагогічна рефлексія», які вживаються у педагогіці, не є тотожними. Як
зазначає А. Маркова [482], педагогічна рефлексія – це своєрідна здатність
педагога подумки уявити собі сформовану картину ситуації та на цій основі
уточнити уявлення про себе, це зверненість свідомості педагога на самого себе,
урахування уявлень вихованця про те, як педагог розуміє діяльність дитини.
За твердженням М. Кагана [263], однією із головних ознак педагогічної
рефлексії є спрямованість на систему діяльності, елементами якої є:

– суб’єкт діяльності, що наділений активністю, яку направляє на об’єкти;
– об’єкт діяльності;
– сама активність, що виражається в способі оволодіння об’єктом-суб’єктом.
Таким чином, педагогічна рефлексія – це специфічний вид діяльності
педагога, що знаходиться в основі його самовдосконалення через здатність до
самоаналізу з метою усвідомлення цілей і структури своєї діяльності та способів її
оптимізації, усвідомлення себе суб’єктом власної діяльності: своїх особливостей,
здібностей, того, як його сприймають учителі, батьки. Виходячи з усього
викладеного

вище,

підсумуємо,

що

педагогічна

рефлексія

передбачає

спрямованість досвіду на свою діяльність, діяльність колег, діяльність учнів,
оскільки пов’язується з особливим змістом педагогічної діяльності.
Слід зазначити, що рефлексійна компетентність складається з обізнаності
щодо процесів актуалізації особистісних складових, реалізації рефлексійних
здібностей в усвідомленні та подоланні стандартів мислення й формування нового
інноваційного змісту. Ця важлива професійна якість особистості позитивно
впливає на процеси індивідуально-професійного розвитку. Роль рефлексійної
компетентності у переосмисленні особистісного та професійного досвіду є
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надзвичайно цінною, вона сприяє формуванню нових професійних еталонів і
стандартів, що стимулюють розвиток.
Отже, дослідження різних аспектів рефлексії дають змогу виділити такий
тип рефлексії, який сприймається й оцінюється як найважливіший механізм
міжособистісного пізнання, розуміння й регуляції поведінки в ситуаціях
міжособистісного та групового спілкування.
Рефлексія виявляється важливою у процесі інтерпретації ситуації взаємодії,
відіграє важливу роль у проектуванні й управлінні взаємодією. Рефлексія
виявляється як уявлення людини про те, як її сприймають, оцінюють, розуміють
інші люди, рефлексія розглядається як спосіб звернення до іншої свідомості,
здатність реконструювати внутрішній світ іншої людини. Саме цим і пояснюється
той факт, що дидактичний феномен соціальної рефлексії розуміємо як
спрямованість суб’єкта на відображення, усвідомлення й розуміння уявлень
інших людей про нього, а також про його діяльність; здатність сприймати чужі та
транслювати свої емоції, оцінювати ставлення людей один до одного й
передбачати поведінкові реакції інших людей. Соціальна рефлексія являє собою
творчий процес, що протікає за урахування характерних особливостей розвитку
самосвідомості особистості.
Отже, соціальна рефлексія є значущим феноменом, що визначає рівень
соціального розвитку майбутнього вчителя.
У соціальній психології під рефлексією розуміють усвідомлення індивідом
того, як він сприймається партнерами по спілкуванню: рефлексія не лише знання
й розуміння іншого, а й знання про те, як інший розуміє індивіда, який здійснює
рефлексію [882, с. 270]. Це визначення перегукується з тлумаченнями рефлексії у
педагогічній літературі, де рефлексія визначається власне як процес самопізнання
суб’єктом внутрішніх актів і станів з’ясування того, як інші знають і розуміють
того, хто рефлексує, його особистісні особливості, емоційні реакції та когнітивні
(пов’язані з пізнанням) уявлення [634, с. 504]. Якщо змістом цих уявлень виступає
предмет спільної діяльності, розвивається особлива форма рефлексії: предметно-
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рефлексійні взаємини. У педагогічних працях описуються як мінімум шість
позицій рефлексії:

– суб’єкт, яким він є в дійсності;
– суб’єкт, яким він бачить самого себе;
– суб’єкт, яким він бачиться іншим і ті ж три позиції, але з боку іншого суб’єкта.
Так, на думку Є. Рапацевича, це процес подвоєного дзеркального відбиття
суб’єктами один одного, змістом якого виступає відтворення особливостей один
одного [634].
Актуально важливим з позицій здійснюваного дослідження видається
визначення професійної та професійно-педагогічної рефлексії:

- співвіднесення себе, можливостей свого «Я» з тим, що вимагає обрана
професія, у тому числі з існуючими про неї уявленнями;

- являє собою єдність людського (здатність до самонавчання, аналізу
причинно-наслідкових зв’язків, сумнівів, реалізації ціннісних орієнтацій,
роботи над собою) і професійного (тобто застосування цієї здатності до важких
умов та обставин професійного життя).
Такі уявлення розвиваються й допомагають людині сформулювати отримані
результати, передбачити цілі подальшої роботи, скоректувати свій професійний
шлях (Дж. Дьюї [218]).
Процес пізнання педагогом тих, хто навчається, містить рефлексію,
предметом якої є переосмислення, перевірка власних уявлень і думок про
суб’єктів навчання, їх нюповедінку, дії, учинки.
А. Щукін виокремлює декілька рівнів такого роду рефлексії:

– педагог орієнтується лише в основних аспектах своєї внутрішньої діяльності
(рефлексія 1-го рангу);

– педагог орієнтується у внутрішній діяльності суб’єктів навчання (рефлексія 2го рангу);

– педагог орієнтується в тому, як учень уявляє собі діяльність педагога
(рефлексія 3-го рангу);
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– педагог орієнтується в тому, як учень уявляє собі його, педагога, розуміння дій
учня (рефлексія 4-го рангу) [882, с. 270]. Ураховуючи ці положення, у своєму
визначенні рівнів сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів,
нами було виділено саме чотири рівні (високий, достатній, середній, низький.)
Найбільших успіхів досягає у педагогічній діяльності той, хто досягає 3-го
та 4-го рангів.
Коли йдеться про професійну рефлексію людини, яка працює у педагогічній
сфері, науковці підкреслюють її дієву, стверджувально-суб’єктну природу [828].
Саме тому зміст, методи й форми підготовки педагога на етапі його навчання у
вищій школі мають спрямовуватися на підвищення міри самостійності,
довільності професійної поведінки та діяльності, у підсумку – становлення
людини як суб’єкта професійної діяльності.
Г. Бізяєва визначає ознаки педагогічної рефлексії, до яких відносить:

- глибину, проблемність і критичність мислення;
- відкритість і готовність до діалогу, толерантність, чутливість до інших;
- гнучкість у пошуку альтернативних підходів до вирішення проблем;
- варіативність і пластичність у комунікативних стратегіях;
- включеність у діяльність;
- прийняття відповідальності за вибір рішення [76].
О. Кравців [349] висвітлює теоретико-методологічні підходи до дослідження
професійної рефлексії та її структури, пропонує структурно-функціональну
модель професійної рефлексії, а також окреслює структуру рефлексійного
потенціалу, розкриває роль рефлексійних ситуацій у професійній діяльності й
надає їхні якісні характеристики. Слушною є думка автора про те, що рефлексійні
процеси реалізуються в декількох вимірах:

- поведінковому;
- афективному;
- когнітивному.
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Так,

поведінковий

вимір

характеризується

відображенням

і

переосмисленням учинків суб’єкта як з погляду його самого, так і з точки зору
сприймання його іншими людьми.
В афективному аспекті суб’єкт не лише емоційно оцінює свою поведінку, а
й прогнозує емоційне ставлення до нього інших.
Когнітивний вимір рефлексії виявляється у процесі опосередкованого
розуміння самого себе, що ґрунтується на уявленні суб’єкта про те, як його
розуміють інші, і спирається на осмислення, інтерпретацію, оцінку й узагальнення
як змісту власних учинків, так і мотивів своєї поведінки. Автор підкреслює, що
зазначені процеси є необхідною умовою розвитку професійної рефлексії [349].
О. Кравців також визначає професійну рефлексію викладача вищої школи
як осмислення, оцінку й перетворення ним особистого досвіду професійної
діяльності в контексті цілісної життєдіяльності, набуття якомога більш
адекватних знань про свою професійну діяльність, про світ, про інших людей, а
відтак, як побудову нового образу самого себе як професіонала [349].
Професійна рефлексія, на переконання автора, є необхідною умовою
адекватного оцінювання себе як суб’єкта діяльності та спілкування. Постійний
перегляд власних дій, якостей, позицій, самооцінок, уміння враховувати
позитивні й негативні реакції оточуючих на свою діяльність та об’єктивна їх
інтерпретація, визначення причин труднощів допомагають педагогу ефективно
керувати освітнім процесом й оптимізувати свої стосунки з іншими його
суб’єктами. У структурі професійної рефлексії викладача О. Кравців виокремлює
такі різновиди рефлексії:

- кооперативну;
- особистісну;
- інтелектуальну;
- комунікативну.
Таким чином, результатом кооперативної рефлексії є новоутворення у сфері
свідомості та самосвідомості (уміння й навички взаємодії).
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Особистісна рефлексія є внутрішнім психологічним чинником інтеграції
людського Я та самореалізації творчої активності людини в ситуаціях
самовизначення та вибору.
Інтелектуальна

рефлексія

виявляється

у

процесі

дискурсивного

розв’язування задач і пов’язана зі ставленням суб’єкта до того чи іншого змісту як
сумнівного, незрозумілого та виражається у вигляді «запитань» і «оцінок».
Комунікативна рефлексія розуміється як усвідомлення суб’єктом того, як
його сприймають, оцінюють, ставляться до нього інші («Я очима інших»).
Запропоновано концептуальну модель професійної рефлексії викладача,
зміст якої відображає стрижневі характеристики його діяльності та поєднує в собі
такі структурні елементи:

- тип

рефлексії

(покладальну,

порівняльну,

визначальну,

цілісну

(синтезувальну);

- види професійної рефлексії (комунікативну, особистісну, інтелектуальну,
кооперативну);

- операційний склад рефлексії – рефлексійні вміння, навички та дії [349].
І. Сара у своїх наукових узагальненнях говорить про те, що кінець ХХ ст.
характеризується

появою

певної

кількості

досліджень,

присвячених

рефлексійному мисленню вчителів у процесі викладання, а власне проблема
рефлексійного викладання має виступати окремим аспектом професійної
підготовки педагога [743].
Розглянемо основні зарубіжні концепції рефлексійного викладання.
Ще в 1930-х рр. Дж. Дьюї (J. Dewey) установив зв’язок між рефлексійним
мисленням і процесом викладання. Він зазначає, що рефлексійне мислення являє
собою послідовність думок, пов’язаних одна з одною, причому кожна нова думка
ґрунтується на попередній. Учений це явище назвав послідовним активним
підходом, який також пояснює становлення світогляду, вірувань, різних форм
знань, пов’язаних із мисленням і процесом умовиводу. За Дж. Дьюї (J. Dewey),
потреба в рефлексії з’являється у практичних ситуаціях, які призводять
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особистість

до

внутрішнього

конфлікту,

викликаючи

в

нього

сумніви,

невпевненість, розгубленість, ставлять перед дилемою або перед іншими
інтелектуальними труднощами, які вимагають розмірковувань для їх осмислення.
Рефлексійні процеси, згідно бачення Дж. Дьюї, є найважливішою частиною
педагогічної діяльності як у викладанні, так й у вихованні. Рефлексійні процеси
перетворюють викладання на продуману когнітивну діяльність, яка запобігає
рутині, імпульсивності та механічним діям, котрі не збігаються з метою
навчально-виховної (освітньої) діяльності. Дж. Дьюї зазначає, що рефлексійне
мислення зумовлює розгортання процесу через проходження трьох етапів, а саме:

- формулювання проблеми або дилеми;
- постановка мети й аналіз засобів її досягнення;
- узагальнення для нових ситуацій [902].
Д. Шон (D. Schon) звертає увагу на рефлексію у процесі викладання й у
цьому зв’язку визначає два типи рефлексії:
- рефлексія у процесі діяльності;
- рефлексія про цей процес [931].
Рефлексія у процесі діяльності здійснюється, за Д. Шон, безпосередньо під
час викладання у формі спонтанної реакції вчителя на цей процес і на проблеми,
які виникають як результат інтеракції педагога зі студентами. Така рефлексія
відбувається в реальному часі й вимагає швидкого розуміння того, що
відбувається, і невідкладного вирішення проблеми. Рефлексія діяльності являє
собою процес критичного розмірковування про скоєні дії та події, які раніше
відбулися в аудиторії. Цей тип рефлексії є можливим у формі процесу
самостійного мислення індивіда, зайнятого певною діяльністю, однак не виступає
його прерогативою, оскільки в такому випадку індивід може звернутись за
допомогою до іншої особи, яка бере участь в аналізі дій і їх осмисленні, а також
перевірці можливих рішень, і не властивих і не відомих викладачеві [686].
За Д. Шон (D. Schon), рефлексія у викладанні передбачає елементи
дефініціації проблеми, спроб знайти теоретичні й аналітичні рішення. Рефлексія у
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викладанні, на думку автора, являє собою «внутрішній обмін думками», що має
замкнутий характер, і його метою є досягнення найкращого розуміння ситуації та
її перебудова залежно від можливостей, які виникають у процесі рефлексії.
Циклічний характер рефлексії виявляється в тому, що ті зміни, які відбуваються,
слугують одночасно основою для спостереження та навчання в ході рефлексії
після дії [931].
К. Зайхнер (K. Zeichner) виокремлює такі аспекти рефлексії у процесі
викладання:
1) технічна рефлексія, яка належить до дій суб’єкта для досягнення
поставленої мети;
2) практична рефлексія забезпечує зв’язок між діяльністю викладача й
етичними, моральними та політичними принципами;
3) критична рефлексія стосується морального й етичного мислення щодо
діяльності, спрямованої на досягнення поставленої мети [941].
Д. Росс (D. Ross) розглядає рефлексійне викладання як процес, який
відображає здатність виявити проблему або дилему, розв’язувати їх і займатись
пошуком нових альтернативних рішень [927].
Модель рефлексійного викладання, запропонована автором, включає чотири
складові: планування, виконання, спостереження, оцінка, які викликають
динамічну ланцюгову реакцію між собою. Попереднє планування є основною
умовою кожного виконання. З початком виконання здійснюється процес оцінки,
який є основою для підготовки майбутньої діяльності.
Модель рефлексійного викладання А. Чен (A. Chen) і С. Сенг (S. Seng)
передбачає взаємодію двох складових цього процесу – поєднання критичного та
творчого мислення. Такий діалектичний зв’язок відбувається як у процесі
підготовки до занять, так і під час їх проведення, а також після них [900].
У двовимірній моделі рефлексійного викладання В. Лоуден (W. Louden)
розглядаються параметри сфери інтересів (технічні, особистісні, вирішення
проблеми, критичні) і форм діяльності (інтроспекція, повторення та відтворення,
дослідження, спонтанність) [911].
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Технічний аспект рефлексійного викладання передбачає прагнення педагога
контролювати навколишній світ за допомогою законів, які можуть служити для
пояснення явищ, з якими йому доводиться мати

справу. Особистісна

зацікавленість визначається особистим досвідом педагога, що накопичується
протягом усього професійного життя, і відіграє роль у вирішенні проблемних
виховних ситуацій. Розв’язування проблем є частиною рефлексійного процесу,
що виявляється в ситуаціях невідкладного вирішення проблеми (на занятті),
формується як результат усунення дидактичних проблем. Параметр критики
визначає спосіб дії викладача. Інтроспекція як форма рефлексійного викладання
передбачає обміркування власних дій, самокритичну оцінку своїх дій, що
призводить до зміни поведінки або педагогічних дій. Повторення та відтворення –
вид рефлексії, що може збігатися чи не збігатися із самою дією, здійснюватись
після закінчення педагогічного акту, а викладач одночасно звертає увагу на
труднощі й успіхи, ураховує власні професійні потреби. Аналіз є рефлексійною
дією, яка відбувається одразу після закінчення педагогічної дії, включає
поєднання педагогічних дій і їх обговорення. Спонтанність – це рефлексія в ході
дії, має інтуїтивний характер, передбачає наявність великого педагогічного
досвіду.
Таким чином, можемо свідомо стверджувати за результатами здійсненого
порівняльно-аналітичного дослідження наукових позицій щодо бачення поняття
рефлексії та дотичного до нього категорійного поля, що у педагогічних працях
рефлексія особистості майбутнього вчителя описується як:

- процес подвоєного дзеркального відбиття суб’єктами один одного, змістом
якого виступає відтворення особливостей один одного (Є. Рапацевич);

- не лише знання й розуміння людиною самої себе, а й з’ясування
особистістю того, як інші сприймають її індивідуальні особливості, емоційні
реакції та когнітивні уявлення (В. Сластьонін);

- осмислення, оцінка та перетворення особистого досвіду в контексті
цілісної життєдіяльності, набуття якомога адекватніших знань про свою
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майбутню професійну діяльність, про світ, про інших людей, а відтак, як
побудову нового образу самого себе як професіонала (О. Кравців).

1.3 Реалізація
визначенні

загальнопедагогічних

структурно-функціональної

методологічних
сутності

процесу

підходів

у

формування

соціальної рефлексії студента педагогічного закладу вищої освіти
Спробуємо

визначити

основоположні

позиції

загальнопедагогічної

методології щодо розуміння сутності проблеми формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів, що здійснюється у процесі їхньої підготовки у педагогічному
закладі вищої освіти. У розширеному концептуальному полі маємо провести
аналіз наявних теоретичних напрацювань сучасної педагогічної та психологічної,
перш за все, наук, котрі прямо чи опосередковано можуть впливати на подальшу
практику запровадження в реальний процес вищої педагогічної школи суто
дидактичних та психолого-дидактичних механізмів, котрі, у свою чергу,
результативно

впливатимуть

на

ефективність

процесу

цілеспрямованого

формування досліджуваного явища.
На ґрунті аналізу теоретико-методологічних засад і підходів щодо
розуміння сутності поняття про формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі навчання маємо зупинитися на визначенні змісту понять
«компетентність», «рефлексійна компетентність», «соціальна компетентність»,
«соціально-рефлексійна компетентність» у сучасному актуальному потрактуванні.
У світлі реалізації положень компетентнісного підходу спробуємо узагальнити
основні уявлення науковців про феномен професійної компетентності фахівця
(професійно-педагогічної в контексті здійснюваного дидактичного дослідження),
а також надати всебічне представлення ознакових характеристик основних
складових компонент дидактичного феномена соціальної рефлексії майбутнього
вчителя.
Перш за все, маємо наголосити на значущості рефлексії в цілому як
необхідної компоненти за різних наукових підходів щодо визначення професійної
(у тому числі й професійно-педагогічної) компетентності.
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Розгляд рефлексії у різних галузях науки дає змогу зосередити увагу на
сутнісних характеристиках виучуваного дидактичного феномену, означеного в
цілому як одна з найважливіших здатностей окремого індивіда чи то соціальної
групи знаходитись у відношенні не лише з собою, зі здійснюваною діяльністю,
але й із соціокультурним оточенням. Необхідність розвитку рефлексійних умінь
як ядра рефлексійної компетентності у процесі підготовки майбутніх учителів
зумовлюється такими причинами: під час взаємодії з учнями учитель постійно
стикається з новими проблемами, ситуаціями, конфліктами, що потребують
швидкого й ефективного їх розв’язування.
Поняття «рефлексія» часто стосується діяльності вчителя. Так, К. Вазіна
[118], К. Вербова [132], С. Кондратьєва [334], Ю. Кулюткін [373], А. Маркова [481–
483], Г. Сухобська [373] та інші вчені дійшли висновку, що результативність
впливу педагога на учнів значно підвищується завдяки рефлексійним процесам.
Гносеологічні характеристики рефлексії та їхнє вираження в мисленнєвих і,
зокрема, пізнавальних процесах розкрито у працях Г. Антипова [23], О. Огурцова
[547], В. Розіна [727]. Питання інтелектуальної та особистісної рефлексії
розробляються в дослідженнях В. Давидова [191–193], О. Зака [240], Б. Ельконіна
[884–886].
Місце рефлексії у структурі навчальної діяльності розкривалось у працях
В. Рубцова [733], О. Семенова [748], та інших. Особливе значення, у тому числі й
для здійснюваного дослідження, набуває проблема з’ясування генетичних
чинників рефлексії. Основи цього наукового напряму закладено в дослідженнях
Ж. Піаже [646–648]. У вітчизняній психології провідне місце займають праці
С. Максименка [421; 422].
Спробуємо здійснити порівняльно-аналітичний огляд сутнісного розуміння
понять, їхньої конкретизації, взаємозв’язку та взаємопідпорядкування, а саме:
«рефлексія»,

«рефлексійна

позиція»,

«рефлексійні

вміння»,

«рефлексійна

компетентність», «рефлексійна культура».
З’ясування сутності поняття «рефлексія» надасть нам можливість зробити
порівняльний огляд змістового розуміння суміжних визначених понять.

106
Проблема рефлексії, як уже наголошувалося вище, вивчається в різних
наукових галузях: філософії, психології, педагогіці. Спектр змістів, у яких
застосовують поняття рефлексії, достатньо широкий: самопізнання, самооцінка,
самоаналіз, самосвідомість, роздуми, обмірковування своїх дій та ін. Звертаючись
до історії філософії, можна відстежити ґенезу розвитку поняття рефлексії від
«джерела ідей» у філософії Просвітництва (Г. Лейбніц [387], Д. Локк [398],
Б. Спіноза [776], Д. Юм [889]), «методу мислення» в німецькій класичній філософії
(Г. Гегель [158], І. Кант [265], І. Фіхте [833]) до розуміння рефлексії як загальної
категорії різних галузей філософського знання (А. Большунов [97], В. Молчанов
[506], В. Розин [727], Н. Трофімов [97]) .
У філософії «рефлексія» – це форма певної теоретичної діяльності
суспільно-розвиненої людини, що спрямована на обмірковування своїх особистих
дій і їх законів, діяльність самопізнання, котра розкриває специфіку духовного
світу людини. Маємо констатувати, що проблема рефлексії у філософії найбільш
інтенсивно розроблялась за трьома напрямами:

- під час вивчення теоретичного мислення;
- процесів комунікації, що пов’язані з необхідністю розуміння та
координації дій учасників цих процесів;

- під час вивчення самосвідомості [831].
У психологічних дослідженнях «рефлексія» розуміється як фундаментальна
здатність свідомої істоти перебувати у певних відношеннях до особистої
свідомості, мислення, умов і способів здійснення життєдіяльності (С. Рубінштейн
[730–732], Б. Ельконін [884–886]) [364].
Усвідомлення специфіки поняття «рефлексія» у площині педагогічного
знань передбачає розуміння того, що рефлексія – мисленнєво-діяльнісний чи
чуттєво-усвідомлюваний процес самосвідомості суб’єктом своєї діяльності.
Як уже було зазначено вище, у суто педагогічному виміри із проекцією на
застосування дидактичного потенціалу загальнонаукового феноменологічного
явища, рефлексію досліджували К. Вербова, І. Ісаєв, І. Казімірська, Б. Ковальова,
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С. Кондратьєва,

В. Кривошеєв,

Ю. Кулюткін,

Л. Перміна,

Є. Петрушихіна,

В. Сластьонін, Г. Сухобська та ін. Висновок, якого можна дійти: якщо аналізувати
педагогічний процес у контексті «суб’єкт-суб’єктної парадигми» (А. Бодальов,
Г. Ковальов та ін.), то результативність взаємодії педагога з тими, хто навчається,
значно підвищується завдяки рефлексійним процесам [350].
Однією з провідних цілей сучасної вищої педагогічної освіти є розвиток у
майбутнього вчителя бажання й уміння вчитися протягом усього життя, системно
доповнюючи та збагачуючи професійні знання й уміння, отримані у процесі
навчання в закладі вищої освіти. Уміння вчитися як потреба в самовдосконаленні
є фундаментальною для професії вчителя. Педагог має вміти звертатися до свого
внутрішнього світу, розуміти мотиви власних дій. Процес самопізнання й аналізу
себе як суб’єкта педагогічної діяльності виявляється можливим для вчителя лише
за умови сформованості рефлексійних умінь. Для студента педагогічного
університету рефлексійні вміння є базовою властивістю, формування якої
відбувається протягом усього періоду навчання у вищій школі.
У дисертаційній праці Т. Лопарьової рефлексійні вміння розглядаються як
система свідомих дій та операцій, спрямованих на усвідомлення, розуміння й
оцінку суб’єктом власного «Я», своєї діяльності та поведінки. Вони забезпечують
успішність протікання процесів навчання, формують об’єктивну самооцінку
суб’єктом особистісних властивостей, поведінки, діяльності [400]. Специфічні
функції рефлексійних умінь висвітлюються в такий спосіб:
а) інтегративна:

рефлексійні

вміння

є

результат

діяльності, основа

формування суб’єктної позиції й інструмент, що забезпечує суб’єктну реалізацію
особистості;
б) перетворювальна:

рефлексійні

вміння

забезпечують

успішність

і

вдосконалення будь-якої діяльності, у тому числі – навчальної [400].
Т. Ушева аналізує рефлексію майбутнього педагога через такі вміння:

– аналізувати й адекватно сприймати самого себе;
– визначати й аналізувати причини своєї поведінки, а також її результативні
параметри й помилки, яких припустилися;
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– розуміти свої якості в сучасному вимірі й у порівнянні з минулим і
прогнозувати перспективи розвитку;

– розуміти причини дій іншого суб’єкта у процесі взаємодії;
– аналізувати ситуації, котрі вже прожито, й ураховувати дії інших у своїх
поведінкових стратегіях;

– визначати підстави для діяльності;
– оцінювати власну позицію;
– прогнозувати подальший хід дій;
– повертатися думкою в минуле й оцінювати правильність обраного плану;
– самовизначатися в робочій ситуації;
– утримувати колективну задачу;
– приймати відповідальність за справу;
– здійснювати покрокову організацію діяльності та зіставляти результати з
метою діяльності [828].
Дотичними

до

поняття

«рефлексійні

вміння

студента»

є

поняття

«рефлексійна позиція», «рефлексійна культура», «рефлексійна компетентність».
Так, М. Д’яченко та Л. Кандибович розуміють і дефініціюють поняття
«рефлексія вчителя» як процес пізнання ним самого себе як професіонала, свого
внутрішнього світу, аналіз власних думок і переживань, пов’язаних із
педагогічною

діяльністю,

міркування

про

самого

себе

як

особистість,

усвідомлення того, як його сприймають й оцінюють учні, колеги, інші оточуючі
люди [681, с. 232].
Особистість прагне зайняти певну життєву позицію й одночасно виявляє
себе в діяльності. Рефлексія дає змогу говорити про таке особливе особистісне
утворення, як рефлексійна позиція педагога.
За сприйняття позиції як категорії, то розуміти її необхідно як значеннєву
життєву орієнтацію: погляди, уявлення, настанови й диспозиції особистості щодо
умов власної життєдіяльності [681]. Отже, позицію можна розглядати як єдність
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суб’єктивного й об’єктивного в особистості, що формується в спільній діяльності
з іншими.
У психолого-педагогічній літературі «рефлексійну позицію» («рефлексійну
активність», «готовність до педагогічної рефлексії», «педагогічну рефлексію» та
ін.) розглядають як:

- узагальнено-ціннісне ставлення до професії та педагогічної діяльності
(С. Вершловський);

- оцінний компонент професійного мислення вчителя (О. Цокур);
- особистісно-значущий зміст діяльності (Л. Яковлєва);
- певну фазу діяльності, що виникає в ситуації суперечності необхідного й
можливого (В. Лекторський).
Так,

О. Баглай

до

широкого

наукового

застосування

вводить

словосполучення «рефлексійна позиція студента», характеризуючи її як стійку
усвідомлену систему ставлень особистості до власної діяльності й до себе як
суб’єкта майбутньої професійної діяльності, що забезпечує формування та
збагачення досвіду особистості. Сформована рефлексійна позиція виявляється як
готовність до усвідомленого вибору найбільш ефективного способу дії в різних
ситуаціях майбутньої професійної діяльності [53].
Культура в системі освіти посідає провідне місце, оскільки відіграє значну
роль у процесі становлення й розвитку особистості студента. Переймаючи досвід
поколінь, убираючи в себе людську культуру, він пізнає навколишній світ,
формується як особистість.
Рефлексійна культура є засобом удосконалення педагогічної культури
педагога.
О. Раздорська зазначає у своїх наукових працях, що професійна рефлексія й
рефлексійна культура в сучасних умовах є важливими механізмами саморозвитку
та професійного зростання студентів. Науковець потрактовує рефлексійну
культуру як інтегральну якість, котра може бути представлена єдністю
теоретичної та практичної готовності особистості до створення внутрішніх

110
цінностей, що визначаються через осягнення сенсу життя й професії, самоаналіз,
самооцінку та саморозуміння [685].
Рефлексія педагога на себе й на культуру стає умовою наповнення сенсом
педагогічної

діяльності,

наступності

діяльного

завдяки

чому пояснення

освоєння

світу

утворює

як

ознака

пізнавальне

безупинної
відношення

відповідності між діями людини й об'єктами світу [823, с. 123], між діями
педагога й об'єктами виховання й навчання, іншими словами, освітнього процесу.
Педагог, вступаючи у взаємодію з учнем (студентом), проектуючи на нього
культурний досвід, виступає тим самим суб’єктом культури. Тут виявляється
суперечність: педагог, накладаючи на об’єкт виховання й навчання (освіти)
визначення досвіду, об’єктивує їх або, як наголошує М. Туровський, трактує їх як
приналежне суб’єкту навчання – учню (студенту). Задля зняття цієї суперечності
педагог об’єктом рефлексії робить об’єктивацію, а тим самим і себе як суб’єкта
культури [823, с. 123].
У педагогічній діяльності сполучаються три рівні культури. Завдяки такому
сполученню педагогічні дії «замикають» усю систему «культура – діяльність» на
самій собі, повертають її до вихідного початку, але на зовсім іншій основі – основі
особистісної діяльності [335, с. 61].
Розгляд понять «рефлексійна культура» і «рефлексійна компетентність» з
погляду рівнів освіченості дає змогу визначити низку важливих науково
обґрунтованих позицій.
Так, за Б. Гершунським, рефлексійну компетентність можна розглядати як
компоненту рефлексійної культури. А культура сприймається як найвищий рівень
вияву освіченності та компетентності.
Рефлексійну компетентність вивчають у своїх наукових напрацюваннях
Ю. Бабаян [51; 52], О. Гулеєва [185], А. Максимов [423]. На думку науковців,
рефлексійна компетентність утілюється у вдумливе й відповідальне ставлення до
своєї діяльності, яке засновується на постійному осмисленні цієї діяльності та її
результатів в інтересах інших людей.
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О. Гулеєва визначає рефлексійну компетентність студентів педагогічного
коледжу як професійну якість особистості, яка дає змогу найбільш ефективно й
адекватно здійснювати рефлексійні процеси, реалізовувати рефлексійні здібності
та вияв суб’єктності студентів через створення ними образу «Я-педагог», що
забезпечує процес розвитку й саморозвитку, сприяє творчому підходу до
професійної

діяльності,

досягненню

її

максимальної

ефективності

та

результативності [185].
Отже, за результатами аналізу певної сукупності понять на рівні
категорійного сприйняття та представлення на рівні термінів у різноманітному
дефініційному оформленні у площині здійснюваного дослідження проблеми
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя, а також порівняльноаналітичного огляду сутнісного розуміння понять «рефлексія», «рефлексійна
позиція», «рефлексійні вміння», «рефлексійна культура» та «рефлексійна
компетентність» можемо констатувати:

– рефлексійні уміння визначаємо як ядро рефлексійної компетентності та
розглядаємо їх як систему свідомих дій та операцій, спрямованих на
усвідомлення, розуміння й оцінку суб’єктом власної діяльності та поведінки;

– рефлексійна позиція виявляється як готовність до усвідомленого вибору
найбільш ефективного способу дії в різних ситуаціях майбутньої професійнопедагогічної діяльності;

– рефлексійну культуру та рефлексійну компетентність особистості вбачаємо як
найвищий рівень освіченості та компетентності майбутнього вчителя.
На рівні перспектив подальшого дослідження проблеми формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів (а також соціально-рефлексійної
компетентності як її функціонального результату вияву) особливої ваги
набувають положення щодо необхідності пошуку й активного застосування
дидактичного потенціалу організації та здійснення навчання у вищій педагогічній
школі з проекцією на цілеспрямоване формування непростого комплікативного
дидактичного феномена соціальної рефлексії особистості в цілому та соціальної
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рефлексії майбутнього вчителя зокрема, а також здійснення саме рефлексійного
аналізу освітньої соціально значущої діяльності як чинника соціалізації
особистості.
Новітні суспільно-політичні умови, котрі зумовлюють оновлення вимог, що
постають перед системою педагогічної освіти, потребують також постійного
перебування

вчителів

і

викладачів в

освітньому просторі, безперервно

вдосконалюючи свої знання, уміння й навички як центральне змістововизначальне та функціонально-діяльнісне основоположне ядро формування
компетентностей (загальних і фахових). Пріоритетним завданням сучасної освіти
є забезпечення її неперервності.
Так,

17

січня

2018

року

з’являється

новий

перелік

ключових

компетентностей для навчання упродовж життя. У цей день було схвалено
оновлену

редакцію

цих

компетентностей,

котру

було

оприлюднено

в

рекомендаціях 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради (ЄС).
До цього переліку включено:
– грамотність (Literacy competence);
– мовна компетентність (Languages competence);
– математична компетентність і компетентність у науках, технологіях та
інженерії (Mathematical competence and competence in science, technology and
engineering);
– цифрова компетентність (Digital competence);
– особиста, соціальна та навчальна компетентність (Personal, social and
learning competence);
– громадянська компетентність (Civic competence);
– підприємницька компетентність (Entrepreneurship competence);
– компетентність культурної обізнаності та самовираження (Cultural awareness
and expression competence)
(http//dysosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html?m=1).
Необхідність створення умов для неперервної освіти упродовж життя
узгоджується з потребою формування освіти на всіх рівнях на спільній (у базових
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позиціях) концептуальній основі, включаючи вищу освіту. Це обумовлює
необхідність реалізації завдань, що співвідносяться зі стандартами європейської
освіти (провідна умова інтеграції України до світового освітнього простору):

– пріоритетність самоосвіти та самовдосконалення;
– освіта як сфера самореалізації особистості;
– розвиток творчих здібностей і навичок;
– освіта впродовж життя.
Важливою складовою фахової підготовки сучасного вчителя є забезпечення
його здатності виявляти себе як сформовану соціально зрілу особистість, здатну
виконувати свої функціональні обов’язки не лише як педагога-предметника, але й
здійснювати, як уже наголошувалося, рефлексію контраверсійних соціальних
процесів, які відбуваються в Україні та світі.
Задля підготовки будь-яких висококваліфікованих фахівців різних царин, а
особливо в галузі підготовки спеціалістів до успішного здійснення педагогічної
діяльності в сучасних умовах, має бути базисна, фундаційна, ґрунтовна
компетентнісна

основа.

Сучасні

педагоги-дидакти

активно

вивчають

проблематику, пов’язану з пошуком інноваційних форм, методів, прийомів і
засобів організації навчання у вищій школі в цілому й у вищій педагогічній школі
зокрема, особливо, коли йдеться про врахування дихотомії професійної
підготовки майбутнього вчителя, яка відбивається в таких пріоритетних напрямах
його становлення як фахівця вищої кваліфікації освітньої галузі, а саме:

– по-перше,

психолого-педагогічної

підготовки

(що

є

необхідною

й

обов’язковою для кожного вчителя-предметника);

– по-друге, фахово-предметної (залежно від того, право які предмети він
отримує викладати).
На думку експертів Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР),

метою

застосування

компетентнісного

підходу

є

забезпечення

продуктивності та конкурентоздатності на ринку праці, скорочення безробіття
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завдяки розвитку гнучкої (адаптивної) і кваліфікованої робочої сили, розвиток
середовища для інноваційних перетворень в умовах глобальної конкуренції [686].
Активація компетентнісного підходу відбувається як на макро-, так і на
мікро- рівнях. У суто практичній площині в реаліях сучасної української системи
освіти та в умовах фахової підготовки спеціалістів компетентнісний підхід дає
змогу:

 перейти у професійній освіті від його орієнтації на відтворення знань до
їхнього застосування у більш досконалій формі;

 «зняти» диктат об’єкта (предмета) праці;
 покласти в основу стратегії освіти підвищення гнучкості її форм і методів на
користь розширення можливості працевлаштування випускників закладів
вищої освіти та їхньої здатності виконувати розширений обсяг функцій і
завдань;

 забезпечити пріоритет міждисциплінарно-інтегрованих вимог до результату
освітнього процесу;

 пов’язати більш тісно мету освіти майбутніх фахівців із ситуаціями їхньої
самореалізації у світі професійної праці;

 орієнтувати людську діяльність на нескінченну розмаїтість професійних і
життєвих ситуацій [331].
Варто наголосити, що під час реалізації положень компетентнісного підходу
актуалізується такий феномен, як «студентоцентроване навчання», паралельно із
запровадженням

якого

відбуваються

дидактико-методичні

процеси,

котрі

забезпечують «академічну та професійну прозорість» та інше у подібному
стратегічному контексті.
Визнаючи компетентнісний підхід як парадигмально-визначальний на
сучасному етапі розвитку педагогічної науки та вдосконалення змісту вищої
педагогічної освіти в цілому розробляються ключові компетентності сучасного
педагога як складові його професійно-педагогічної компетентності:

- психолого-педагогічна компетентність;
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- фахово-предметна компетентність (сукупність предметних компетентностей);
- методологічна компетентність;
- методична компетентність;
- самоосвітня компетентність [437].
Узагальнення

наявного

наукового

досвіду

вивчення

досліджуваної

проблеми на різних рівнях методології дає змогу конкретизувати простір
авторських дослідницьких зусиль і визначити, що сприятлива основа для
формування соціально-рефлексійної компетентності сучасних студентів

–

майбутніх учителів – може бути створеною саме у процесі навчання гуманітарних
дисциплін. Отже, основним методологічним підходом, положення якого
максимально маємо враховувати щодо визначення та розуміння сутності поняття
соціальної рефлексії та соціально-рефлексійної компетентності майбутніх
учителів, виступає компетентнісний підхід, але також слід не залишити поза
увагою позиції особистісно орієнтованого, системного, суб’єктного та
діяльнісного підходів.
Компетентнісний підхід в освіті пов'язаний з особистісно орієнтованим,
оскільки стосується особистості студента й може бути зреалізованим і
перевіреним лише у процесі виконання конкретним студентом певного комплексу
дій. Загальними принципами зазначеного підходу є створення умов для розвитку
й саморозвитку особистості, реалізація педагогом відповідальності за результати
освітнього процесу, рефлексія, побудова образу «Я».
А. Хуторськой вважає, що компетентність означає набуття, володіння
людиною відповідною компетенцією, що включає його особисте ставлення до неї
та предмета діяльності. А компетенція включає сукупність взаємопов’язаних
якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що стосуються
певного кола предметів і процесів, а також необхідних для якісної продуктивної
діяльності стосовно них [852].
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З позицій розуміння компетенції як сукупності знань, професійного досвіду,
здатності діяти й навичок поведінки індивіда, людина, що не є компетентною, не
зможе повною мірою й у соціально значущих аспектах їх реалізовувати.
Однією з важливих і необхідних вимог сучасної реальності виступає
соціальна компетентність як результат готовності студента та його особистісна
характеристика.
К. Кузьмін [365] та Б. Сутирін [366] визначають соціальну компетентність як
комплексний феномен, у якому органічно поєднуються знання людини, котрі є
необхідними для розширення власного світобачення та для відповідних дій щодо
зміни умов свого існування в соціумі, способи реалізації здобутих знань із
надання допомоги іншим та засоби формування менталітету.
Самооцінка й рефлексія навчальних результатів в освіті визначаються
поняттям «ключова компетенція», яка є комбінацією отриманих знань, навичок і
ціннісного ставлення.
За О. Малихіним та О. Герасимовою, рефлексійна компетентність є
органічною складовою особистісно-професійної компетентності майбутнього
педагога, яка скерована на оволодіння знаннями й цілеспрямоване застосування у
прогнозуванні, плануванні та реалізації професійно значущої педагогічної
діяльності, активізує розвиток його власних здібностей, у прагненні до
самореалізації в соціально корисній діяльності, забезпечує його особистіснопрофесійне становлення вже упродовж навчання у педагогічному закладі вищої
освіти. До компонентної структури рефлексійної компетентності студента
педагогічного університету включають:

- рефлексійні вміння в їх оновленому розумінні та змістово-структурному
уявленні про їхню сутність;

- набутий у минулому й актуалізований у реально здійснюваній професійно
значущій діяльності майбутнього педагога досвід рефлексії, що застосовується
на мотиваційно-ціннісній основі;

- здатність і готовність до рефлексійної діяльності;
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- константно поновлювані знання про психолого-педагогічну функціональноструктурну

сутність

рефлексії,

рефлексійної

діяльності

та

дотичних

феноменів» [161].
О. Малихін у своїх наукових працях пропонує таке бачення стосовно того,
що рефлексійні вміння особистості розуміються як складноструктуроване
особистісне утворення, синтез усвідомлених дій, операцій, самоставлення (як
ставлення до себе), що втілюється в здатності особистості об’єктивно аналізувати
свій внутрішній світ, індивідуальні властивості, діяльність, поведінку в
різноманітних ситуаціях взаємодії з оточуючими, спонукає до самовизначення й
активності [433].
Структурно-змістовий аналіз рефлексійної компетентності, проведений на
основі вивчення робіт О. Анісімова [22], В. Метаєвої [496], І. Семенова [748],
С. Степанова [779], А. Хуторського [851–855] та ін., дає змогу нам виділити певні,
на наше переконання, необхідні й достатні теоретичні передумови проектування
рефлексійної

компетентності

як

складової

соціально-рефлексійної

компетентності.
На загальнонауковому та конкретнонауковому (предметнонауковому)
рівнях методологічну основу дослідження становлять:

- загальнонаукова методологія як спосіб пізнання психолого-дидактичних
фактів, явищ, процесів;

- сучасні теорії педагогічної діяльності щодо пізнання, проектування та
моделювання процесів і явищ в освіті;

- ідеї соціальної, педагогічної та психологічної наук про сутність особистості;
- педагогічні концепції дослідного, розвивального, проблемного, особистісноорієнтованого, комбінованого, інтегрованого, контексного та ситуаційно
зумовленого навчання;

- гносеологія, сучасні теорії педагогічної діяльності щодо пізнання та
моделювання процесів і явищ в освіті;

- концепція особистісно орієнтованого навчання;
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- історичний і системно-комплексний принципи науково-педагогічного пошуку;
- історико-педагогічний і системно-синергетичний принципи наукового
пошуку у площині дидактики вищої школи.
За результатами теоретичного аналізу, певних здійснених узагальнень
позицій і підходів різних науковців щодо сутнісного розуміння досліджуваного
феномена, на нашу думку, під соціально-рефлексійною компетентністю слід
розуміти інтегрований комплекс компетентностей, що реалізуються в системі
особистісних, соціальних і психологічних здатностях, задля забезпечення
розвитку й саморозвитку, активації творчого підходу, професійної діяльності,
досягнення максимальної ефективності та результативності.
Отже, на ґрунті здійсненого аналізу основних методологічних положень, що
покладаються в основу дослідження проблеми розуміння сутності соціальної
рефлексії та соціально-рефлексійної компетентності майбутнього вчителя,
доведено доцільність та актуальність здійснення не лише суто теоретичного, а й
емпіричного дослідження, яке передбачає вивчення не тільки теоретикометодологічної

основи,

а

також

запровадження

практичних

дидактико-

методичних рекомендацій у площині окресленої науково-педагогічної проблеми,
а саме: потреба формування соціально-рефлексійної компетентності студента
педагогічного закладу вищої освіти – майбутнього вчителя, – як здатності й
готовності розв’язувати розмаїття комплексних і суперечливих соціально
забарвлених ситуацій у майбутній професійно-педагогічній діяльності.
Представлені узагальнені результати теоретико-методологічних положень
надають достатні необхідні та науково веріфіковані підстави для подальшого
розгортання представлення результатів здійсненого дослідження дидактичної
проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін. Висвітлення дидактичної проблеми має
вбачатися в деталізованому розкритті та теоретичному обґрунтуванні концепції,
гіпотези, комплексу дидактичних умов, інтегрально-функціональної дидактичної
моделі

формування

соціальної

рефлексії

майбутніх

учителів.

Окремого

деталізованого вивчення потребує питання застосування прихованого та ще
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нерозкритого дидактичного потенціалу організації та здійснення навчання у
вищій педагогічній школі з проекцією на цілеспрямоване формування соціальнорефлексійної компетентності майбутнього вчителя; рефлексійного аналізу
освітньої й самоосвітньої соціально значущої діяльності на інтеграційній основі
як чинника соціалізації особистості.
1.4 Системно-синергетичне розуміння феномену «соціальна рефлексія
майбутнього вчителя»
Доцільність й актуальна необхідність звернення до системного й
синергетичного підходів, а також урахування їхніх провідних положень в
контексті обґрунтування, визначення й дефініціації на науково-педагогічному
рівні (з акцентуацією саме на сприймання його як дидактичного феномена)
поняття «соціальна рефлексія майбутнього вчителя» полягає в усвідомленні
потреби в тому, щоб надати наукове обґрунтування сутнісного розуміння поняття
соціальної рефлексії майбутнього вчителя на основі урахування положень саме
системного й синергетичного підходів, як окремо, так і в їхньому інтегральному
поєднанні з виходом власне на системно-синергетичне розуміння сутності
виучуваного дидактичного феномена.
Систeмa прoфeсiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителів є дoстaтньo склaднoю,
з oднoгo бoку, вoнa склaдaється з пiдсистeм – фaкультeтiв, вiддiлeнь, курсiв, груп
тoщo, а з iншoгo, вхoдить як пiдсистeмa до систeми прoфeсiйнoї oсвiти. Цe дає
змогу рoзглянути сaм прoцeс прoфeсiйнoї пiдгoтoвки майбутніх учителів як
вiднoснo сaмoстiйну пeдaгoгiчну систeму (мeтa, змiст, мeтoди прoфeсiйнoї
пiдгoтoвки, фoрми oргaнiзaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoгo прoцeсу, зaсoби нaвчaння,
нaукoвo-пeдaгoгiчнi

прaцiвники,

eфeктивнi

дидактичні

умoви,

рeзультaт

прoфeсiйнoї підготовки вчителя).
Прoфeсiйну пiдгoтoвку, як склaдну динамічну систeму, що певним чином
задтна до самоорганізації, досліджували такі науковці (Н. Арістова [25–41],
В. Ковальчук [287–316], В. Крaєвський [350–353], A. Лiгoцький [395], О. Малихін

120
[429–475], Н. Ничкало [521–541], O. Плaхoтнiк [651], В. Слaстьoнiн [764–767],
О. Топузов [799–817], Б. Шaпiрo [868], Є. Юдiн [888] тa iн.).
Пeдaгoгiчну систeму, визнaчaючи її, як сoцiaльнo-oбумoвлeну цiлiснiсть,
спрямoвaну нa фoрмувaння тa рoзвитoк oсoбистoстi мaйбутнiх фaхiвцiв
досліджували В. Бeспaлькo [71], Н. Кузьмiнa [367–370], Ю. Тaтур [794; 795] тa iн.
Осoбистiсний пiдхiд як нaвчaльну систeму, щo спрямoвaнa нe лише нa
пiдгoтoвку, aлe й нa пoстiйний рoзвитoк oсoбистoсті як aктивного суб’єкта прaцi,
пiзнaння, спiлкувaння в своїх роботах ґрунтовно висвітлювали М. Бaхтiн [65],
I. Бeх [73; 74], A. Мaслoу [489-491], К. Рoджeрс [723; 724] тa iн.
Дiяльнiсний пiдхід як прoцeс рoзвитку тa фoрмувaння oсoбистoсті
мaйбутнього вчителя знаходить своє відбиття у працях таких науковців, як
М. Бoришeвський

[108],

Л. Вигoтський

[146–149],

П. Гaльпeрiн

[155–156],

Д. Eлькoнiн [884–886], O. Лeoнтьєв [391; 392], Б. Лoмoв [399], С. Мaксимeнкo [421;
422], С. Рубiнштeйн [730–732], Г. Щукiнa [883] тa iн.
Реалізацію положень синергетичного підходу у педагогіці детально
описують у своїх наукових доробках О. Бочкарьов [110], В. Виненко [137],
С. Клепко [280], В. Кушнір [379; 380], В. Маткін [492], Л. Сурчалова [783],
Ю. Талагаєв [790], М. Федорова [830] та ін.
Спробуємо запропонувати обґрунтування визначення сутнісного розуміння
поняття соціальної рефлексії майбутнього вчителя на основі врахування положень
саме системного та синергетичного підходів як загальнонаукової методологічної
основи та їх інтегральної взаємодії, що відбивається як імплементація положень
системно-синергетичного підходу за урахування положень низки дотично
важливих інших методологічних підходів, котрі згадувалися вище.
Оскільки прoблeму фoрмувaння соціальної рeфлeксiї мaйбутнiх учителів
рoзглядaємо саме з позицій системного та синергетичного пiдхoдiв, то в мeжaх
систeмнoгo пiдхoду рoзкривaються систeмoутвoрювальні eлeмeнти прoфeсiйнoї
пiдгoтoвки, якi вступaють у спeцифiчнi нaвчaльнo-прoфeсiйнi вiднoсини тa
взaємoдiю згiднo з цiлями прoфeсiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителів.
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Системний підхід (англ. systems thinking – системне мислення), – як напрям
методології досліджень, полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини
елементів у сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як
моделі (певним чином змодельованого новоутворення) системи. Ефективність
системного підходу залежить від характеру застосовуваних загальносистемних
закономірностей, що встановлюють зв'язок між системними параметрами.
До основних принципів системного підходу відносять:

- цілісність (яка дає змогу розглядати систему одночасно й як єдине ціле, і як
підсистему вищерозташованих рівнів);

- ієрархічність побудови (наявність множини (принаймні двох) елементів, які
розташовані на основі підпорядкування елементів нижчого рівня елементам
вищого рівня);

- структуризація (дає змогу аналізувати елементи системи та їхні взаємозв'язки
в межах конкретної організаційної структури);

- множинність

(уможливлює

застосування

множини

кібернетичних,

економічних і математичних моделей для опису окремих елементів і системи в
цілому).
В. Сагатовський говорить про те, що найбільш точно опис об'єкта можна
здійснити лише в тому випадку, коли він подається як система. Інформація,
отримана на основі системного підходу, має ознаки двох принципово важливих
властивостей:

- по-перше, дослідник отримує лише необхідну інформацію;
- по-друге, одночасно дослідник отримує інформацію, що є достатньою для
розв’язування поставленої задачі.
Така особливість системного підходу обумовлюється тим, що розгляд
об'єкта як системи означає розгляд його лише у певному вимірі, у тому аспекті, у
якому об'єкт виступає як система. Системні знання – то є результат пізнання
об'єкта в цілому, а також певного «зрізу» з нього, зробленого відповідно певних
наявних системних характеристик, що є притаманними об'єкту [677].
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Категорія «система» відноситься до числа загальних категорій, тобто вона
виявляється такою, що може бути застосована для здійснення та надання
характеристики будь-яких предметів і явищ, усіх об'єктів. Останні не можна
розділити на системи й не-системи. Будь-який об'єкт є в такому представленні
система, а в іншому – не-система. Визначити об'єкт як систему – означає виділити
саме те відношення, за якого він виступає як система. У якості певної системи
об'єкт сприймається лише щодо своєї мети, тієї мети, яку він здатний реалізувати,
досягти. І в цьому сенсі об'єкт є цілим, являє собою цілісність. У прикладному
аспекті «цілісність» і «системність» розглядаються як тотожні властивості явищ.
Системний

підхід

має

два

аспекти:

пізнавальний

(описовий)

і

конструктивний (використовується під час створення систем). Кожний із названих
аспектів має свій власний алгоритм реалізації. За умови слідування описовому
підходу зовнішні вияви системи (доцільні властивості, а також функції як способи
досягнення мети) пояснюються через її внутрішню будову – склад і
комплікативну структуру. У ході проектування системи процес відбувається за
певними категорійно-визначальними етапами: проблемна ситуація – мета –
функція – склад і структура – зовнішні умови. Одночасно з тим, маємо
закцентувати увагу, конструктивний та описовий аспекти вияву системного
підходу, як правило, тісно пов'язані та взаємодоповнюють один одного.
I. Блaубeрг i Є. Юдiн наголошують, що систeмний пiдхiд – цe eлeмeнт
нaукoвo-мaтeрiaлiстичнoї мeтoдoлoгiї, котрий дає змогу у пeвнoму, сaмe
систeмнoму aспeктi

рoзглядaти

рiзнi прирoднi й

сoцiaльнi oб’єкти. У

дoслiджeннях приклaднoгo хaрaктeру систeмний принцип реалізується у двoх
взaємoзaлeжних фoрмaх: aнaлiтичнiй і синтeтичнiй. У пeршoму випaдку
пeрeдбaчaється рoзпoдiл цiлoгo нa пiдсистeми й eлeмeнти, що є йому
притаманними; в іншому – пeрeдбaчaється їх iнтeгрaцiя. Aнaлiтичнa фoрмa є
бeзпeрeчною нa eтaпi прoeктувaння й кoнструювaння рiзноманітних систeм тa
oргaнiзaцiй, синтeтичнa – задля пoбудoви aбстрaктних мoдeлeй oпису систeмних
oб’єктiв [394].
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В. Крaєвський свого часу зазначав, щo систeмний пiдхiд надaє змогу нe
лише oтримaти знaння прo oб’єкт пiзнaння, aлe й рoзкрити внутрiшню структуру
йoгo зв’язкiв iз зoвнiшнiм сeрeдoвищeм. Вiдпoвiднo дo ньoгo, oснoвoю в
дiяльнoстi систeми є:

 нaявнiсть у систeмі iнтeгрaтивних якoстeй, влaстивoстeй, щo виникaли
внaслiдoк взaємoдiї її eлeмeнтiв, яких нe мaв жoдeн з цих, oкрeмo взятих,
eлeмeнтiв;

 зaгaльнa структурa систeми поєднувала всi eлeмeнти систeми;
 пoвнoтa нaбoру eлeмeнтiв систeми, пoгoджeнiсть усiх функцiй eлeмeнтiв
систeми, нaявнiсть зв’язкiв з iншими систeмaми;

 нaявнiсть мeти в систeмi[353].
Зазначимо, що синергетичний підхід у педагогіці (О. Бочкарьов [110],
В. Виненко [137], С. Клепко [280], В. Кушнір [379; 380], В. Маткін [492],
Л. Сурчалова [783], Ю. Талагаєв [790], М. Федорова [830] та ін.), який починають
активно розробляти протягом останнього десятиліття ХХ століття, не отримав у
педагогічній літературі однозначного визначення. Існує думка, що не є доцільним
трактувати поняття «синергетичний підхід» як загальноприйнятий, оскільки
синергетичний підхід має багато спільного із системним підходом. Однак багато
дослідників вважають, що синергетичний підхід виявляє універсальний характер і
може упроваджуватися у багатьох предметних областях науки, у тому числі й у
системному аналізі.
Вивчення наукових праць, котрі було присвячено проблемі застосування
ідей синергетичного підходу у педагогіці, засвідчує, що його роль значною мірою
ще не виявлена, однак, як вважають науковці, багато важливих проблем освіти
завдяки синергетичному підходу можуть отримати оригінальні й перспективні
вирішення.
Таким

чином,

можна

говорити

про

необхідність

застосування

синергетичного підходу в освіті, оскільки нині в теорії педагогіки з'явилося
досить багато робіт, у яких доцільність застосування методів синергетики
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визнається самоочевидною. В. Виненко [137] вважає, що у педагогічній практиці
прийшов час застосування ідеології синергетики, синергетичного підходу,
оскільки біфуркаційний механізм розвитку, в основі якого лежить процес
самоорганізації, чергування хаосу й порядку, є універсальним принципом
світобудови, характерним для систем найбільш загального виду.
Як

вважає

А. Євтодюк [225],

застосування

досягнень

у

розробці

синергетичної парадигми дає змогу відслідкувати всезагальність синергетичних
законів, яким підпорядковуються процеси в системах різного онтологічного
походження, котрі є здатними до самоорганізації. Саме це спонукає дослідників у
галузі педагогічної синергетики звертатися до синергетичного моделювання задля
здійнення аналізу розвитку та трансформації різних освітніх систем.
Важливість міжпредметних зв’язків у функціонуванні педагогічної теорії
відзначає В. Сластьонін [764–767], який також вважає, що синергетика як
інтегративна, міжпредметна галузь знань дає змогу методологічно підсилити
процес формування особистості учня, студента як суб'єкта діяльності та
системним чином організувати наріжні принципи протікання цієї діяльності, коли
в центрі навчально-виховного (освітнього) процесу постає особистість суб’єкта
навчання, який у цьому процесі займає активно-творчу позицію, виявляючи волю
до самовираження й самореалізації, здійснюючи пошук індивідуальної стратегії
самовизначення в житті.
М. Федорова [830] переконує, що ситуація, котра склалася в системі освіти й
педагогічній науці в цілому описується термінами синергетики, оскільки вона
має:

- біфуркаційні (критичні) точки руйнування старих структур і виникнення
низки можливостей для переходу системи в нову якість, її ймовірнісний
розвиток може бути подано на основі дисипативних структур;

- властивості нелінійності, тобто характеризується багатоваріантністю й
непередбачуваністю переходу системи від одного стану до іншого;

- хитлива й сильно неврівноважена, флуктуаційна, відкрита для розвитку та ін.
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Слід

зазначити,

що

синергетичний

підхід

має

велику

теоретико-

методологічну значущість, оскільки синергетика спрямовує увагу не лише на те,
що існує, а також на те, що виникає. У контексті синергетичного розуміння
певних феноменів, мають місце достатньо цікаві моменти виникнення з хаосу
порядку, синергетика апелює до терміну «біфуркація», що сприймається як
розгалуження, коли відкривається безліч можливих шляхів розвитку. Таким
чином, синергетика приймає за вихідні позиції нестабільність, нелінійність,
самоорганізацію, відкритість, аттрактор, хаос, що свідчить про її принципову
відмінність не лише від класичної картини світу, але й некласичної.
Синергетичний підхід, за умови слідування його провідним положенням,
ініціює у педагогів певне синергетичне світобачення, дає змогу зрозуміти
важливість цілісної, міжпредметної організації знання, і враховувати в своїй
діяльності положення, що вузька спеціалізація та професіоналізація призвели до
часткового, розірваного знання, відчуженого від людини.
Як зауважує М. Нещадим [519], синергетика як новий постнекласичний
напрям міждисциплінарних досліджень процесів самоорганізації певним чином
могла б у майбутньому виступити в ролі теоретико-методологічної основи
подальшого вдосконалення освіти, а синергетизацію можна розглядати як
тенденцію розвитку останньої.
Застосування синергетичного підхіду сприяє процесу оптимізації освітньої
системи через світоглядну методологію синергетики, яка, на думку С. Шевельової
[872], може слугувати основою цілісного, діалектичного, відкритого сприйняття
світу.
На думку О. Сухомлинської [785; 786], існує правомірність застосування
синергетичного підходу як міждисциплінарного напряму досліджень, що дає
змогу

залучити

різні

концепції,

підходи

до

аналізу

освітньо-виховної

спрямованості педагогічних процесів.
Таким чином, синергетичний підхід зосереджує увагу на нагальності
розробки нової синергетичної парадигми освіти, що передбачає процес подолання
труднощів і проблем загальноосвітньої та вищої школи, котрі виникають на тлі
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традиційної освітньої парадигми. Одночасно синергетичний підхід виявляє певні
алгоритми подолання традиційних труднощів навчального й педагогічного
аспектів освітнього процесу, що розкриваються в нових способах його
структурування, оновлених методах викладання, котрі спираються на самостійну
пізнавальну активність, спрямовану на формування навичок самостійної
постановки й розв’язування проблем, у тому числі й у процесі колективної
навчальної діяльності.
Філософсько-освітня проекція теорії самоорганізації, зазначає С. Клепко [280],
на педагогічну проблематику надає орієнтири вирішення сучасних суперечностей в
освіті, коли можна говорити про виникнення синергетичної, більш ніж метафоричної,
єдиної мови природодослідника й гуманітарія, якої має навчитися сучасний педагог і
менеджер освіти.
Таким чином, можна говорити про доцільність й актуальність застосування
положень синергетичного підходу у педагогіці в цілому та дидактиці зокрема.
Результати узагальнювавльного аналізу бачень щодо категорії «синергетичний
підхід» у науковій літературі доводить її неоднозначність і багатогранність.
Разом з тим, маємо констатувати, що синергетичний підхід у педагогіці, у
свою чергу, виявляє певні специфічні категорії.
1. Природна самоорганізація, самодетермінованість педагогічних об’єктів.
П. Третьяков та І. Сенновський [821] справедливо вважають, що сутність
синергетичного

підходу

полягає

у

виявленні

й

пізнанні

загальних

закономірностей, що керують процесами самоорганізації в різних системах
природи, коли власне синергетичний підхід передбачає врахування природної
самоорганізації суб'єкта або об'єкта. Самоорганізація у площині педагогіки – це
процес або сукупність процесів, котрі відбуваються в межах певної системи,
сприяють

підтримці

її

оптимального

функціонування

та

процесу

самокристалізації, самовідновленню й самозміні такої системи освіти.
2. Неврівноважена динаміка, флуктуації, стан нестійкості.
Сутність синергетичного підходу в системі освіти, переконує Є. Пугачова
[682], полягає в аналізі аналогій розгортання різних процесів поблизу точки
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нестійкості, оскільки спільність нелінійних процесів у відкритих (дисипативних)
системах дає змогу описувати явища з різних предметних областей за допомогою
близьких математичних моделей. Флуктуація, нестійкість – то є постійні зміни,
коливання й відхилення, котрі виявляються за наявного стану нестабільності,
нерівномірності, неврівноваженості розвитку педагогічних систем. Власне стан
нестійкості нелінійного середовища у площині педагогіки – то є невизначеність і
можливість вибору, а здатність до цього варто вважати життєво важливою якістю
людини, що знаходиться в критичних ситуаціях, є аномальним в умовах існування
й виживання.
3. Хаотичність процесів.
Як зазначає М. Федорова [830], хаос у педагогіці – то є виникнення ситуацій
невизначеності, відсутність єдиного розв’язку й підходу, проблемна ситуація,
неорганізовані та спонтанні устремління вихованця.
Отже, концепція синергізму та синергетичний підхід, як зазначає С. Клепко
[280], передбачає, що в сучасній освіті не слід долати хаос знань, навчального
процесу, особистості, а треба навчитися робити його творчим, застосовуючи ідеї
синергетики, яка вивчає процеси самоорганізації, сталості, розпаду та відродження
різноманітних структур живої й неживої матерії. Тому навчальному процесові слід
надавати самоорганізуючого, творчого характеру, оскільки цей процес має нелінійну
природу. Таким чином, у сучасній освіті починає все більш домінувати тенденція
відходу від «книжної школи навчання», а об’єктом освіти визначається не сукупність
певних знань, а сукупність предметів, ситуацій, подій, явищ, котрі набагато білш
багаті та насичені за їхні образи у поняттях і теоріях. М. Федорова [830] зазначає, що
саме з позицій синергетики в навчанні немає абсолютної безструктурності,
абсолютного безладдя; навіть хаос стає предметом науки, коли й хаос, і випадковість, і
дезорганізація можуть бути не лише руйнівними, але й за певних обставин містять у
собі творчий і конструктивний початок, тому синергетична концепція може сприяти
глибокому

пізнанню

таких

складних,

нелінійних

відкритих

систем,

еволюціонують, як суспільство, різні його підсистеми, у тому числі система освіта.

що
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4. Відкритість

(дисипативність)

педагогічних

систем,

їх

саморозвиток,

самодетермінізм.
Л. Маркова [481] вважає, що синергетичний підхід у педагогіці дає змогу
розширити теоретичний і практичний обрії аналізу педагогічних явищ, коли,
наприклад, викладача, педагога можна розглядати як відкриту систему, що
саморозвивається, що не знаходиться в стані рівноваги, але має ознаки стійкості за
рахунок самоорганізації хаосу потенційних станів у певних структурах і має великі
власні можливості для саморозвитку з навколишнім середовищем.
Подібної позиції дотримується М. Нещадим [519]. Він упевнений, що систему
освіти, зокрема й вищої, слід досліджувати з позиції синергетичної методології,
оскільки ця система відповідає головним показникам відкритої системи.
5. Нелінійність, біфуркаційність освітніх процесів.
Синергетичний підхід до освіти, говорить Є. Князєва [282], зумовлює
актуалізацію навчальної діяльності як нелінійну ситуацію. Синергетичний підхід до
освіти полягає в стимулювальній, потенціюювальній або спонукальній освіті як
відкритті суб’єктом навчання себе у процесі співробітництва із самим собою.
Нелінійність – це розвиток освітніх систем нелінійним чином, коли через певні
проміжки

часу виявляються

точки

біфуркації

(альтернативні

розгалуження

можливостей, критичний момент невизначеності майбутнього розвитку), завдяки
яким розвиток втрачає лінійну визначеність.
6. Імовірнісність, випадковість, багатомірність педагогічних явищ.
О. Федорова [830] у своїх наукових напрацюваннях, застосовує синергетичний
підхід до аналізу науково-педагогічного знання й педагогічної думки. Вона орієнтує
дослідника

на

багатомірність,

багатокомпонентність

і

поліфонічність

(альтернативність і варіативність) пізнаваних процесів, виявлення в них нерозкритих
або недостатньо розкритих потенційних, імовірнісних станів, визнання великої ролі
випадковості в їхньому розвитку). Випадковість у педагогіці – то є відхід від
стандартних навчальних програм, підкреслення важливості імпровізації, інтуїції,
здатності змінювати весь сценарій заняття через, здавалося б, випадкові репліки
вихованця або ж іншої «малої» обо незначущої події.
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7. Аттракторність педагогічних процесів.
Аттрактори – відносно стійкі можливі стани, на які виходять процеси еволюції
у відкритих нелінійних середовищах, коли можна свідомо говорити про певну
зумовленість майбутнього, тобто про те, що майбутній стан системи певним чином
«притягує, організує, формує, змінює» сьогодення. У педагогіці аттрактором може
бути відповідне соціальне замовлення, реалізоване в освітніх цілях, що виражає
об’єктивні тенденції розвитку соціуму.
Г. Малинецький [427; 428] зазначає, що синергетичний підхід до організації
навчального процесу полягає в тому, щоб адекватно сформулювати стратегічні цілі
освіти та зрозуміти, що тут виявляється параметрами порядку, які визначають хід
процесу навчальної діяльності як у процесуальному, так і телеологічному (утворенні
цілі) аспектах.
А. Євтодюк [225] говорить про те, що відповідно положень синергетичного
підходу, формула «завдання породжує орган» (що є законом будь-якої еволюції)
виявляє принцип природності процесу, коли завдання розвитку суспільства на
динамічній фазі його історичного розвитку призводять до певної диференціації освіти,
а, отже, і до її наступного структурування, коли історичні реалії переконують, що
синергетично-узгоджений суспільний розвиток передбачає планомірне відтворення
людством синтезу академічно-наукових і практичних знань, що у підсумку дає змогу
забезпечувати умови своєчасного й ефективного розв'язування різноманітних
практичних завдань.
Звернення до визначених категорій синергетичного підходу у педагогіці постає
важливою умовою структуралізації методу аналізу розвитку педагогічної думки. У
першому наближенні можна сказати, що сутність цього методу полягає в застосуванні
певних категорій синергетичного підходу під час аналізу педагогічних явищ, які за
допомогою цієї аналітичної процедури починають сповнюватися новим сенсом. Так,
зазначені категорії синергетичного підходу до аналізу освітніх систем у педагогіці (які
відповідають законам системного синергізму М. Таланчука [791]: закон систем, закон
гармонії, закон системогенезу, закон руху, закон розвитку й саморозвитку, закон
узгодженості, закон синергетизму) передбачають актуалізацію принципів активності,

130
діалогічності, самостійності, ініціативи, творчості, коли учасники навчальновиховного

(освітнього)

процесу

постають

відкритими

саморегулюючими,

самодетермінованими системами, що прагнуть до розвитку суб’єктності й
суб'єктивності, виявляють (зокрема, у рамках дистанційних форм навчальної
діяльності) волю до вибору стратегії індивідуального життєвого шляху, освітніх
програм, курсів, глибини їхнього змісту і самого викладача.
Наведені узагальнення також доводяться думкою В. Сластьоніна [764–767]
про те, що з позиції синергетичного підходу суб'єктна позиція вихованця може
бути розглянута як відповідність цілей вихованців, їх мотивів і способів дій
педагогічним вимогам. Одночасно, це вихід за межі цих вимог, підпорядкування
системи

відносин

задачам

особистісного,

у

тому

числі

професійного

самовдосконалення.
В. Арешонков [24] також говорить, що власне синергетика, що вивчає
загальні закономірності еволюції систем будь-якої природи, дає змогу побачити
самостворення нових систем, суб'єктність людини в її глибинному, базовому
сенсі.
У цілому застосування синергетичного підходу до вивчення й розв’язування
проблем освіти передбачає також й інтеграцію людини та світу як двох системних
утворень. Саме в зазначеному напрямі можна характеризувати таке завдання освіти,
яке зумовлює потребу педагога спонукати суб’єкта навчання мислити й
розмірковувати про смисли й походження речей, пошук цілісних життєвих сенсів,
осягнення мистецтва мислетворчості, що передбачає:

- вироблення концепції життя;
- здійснення свідомого вибору життєвих цілей й оформлення їх у програму
творення добра;

- осмислення студентом (у цілому будь-якого суб’єкта навчання) свого місця й
призначення у світі;

- створення необхідних умов для самореалізації особистісних сил;
- рівень соціальної та психологічної зрілості (підготовки);
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- духовно-практичну діяльність людини;
- відповідальне ставлення до життя та до себе самого;
- відтворення у свідомості цілісної картини свого життя як індивідуальної історії в
її часовій перспективі та ретроспективі.
У зазначеному контексті духовно-практична діяльність людини тісно
пов’язується із суспільним, культурологічним аспектом існування соціуму.
В. Розін [727] доводить думку про те, що за умови слідування ідей
синергетичного підходу освіту можна розуміти як складний соціальний організм,
головні функції якого – відтворення досвіду, накопиченого в культурі, і створення
умов для його цілеспрямованої зміни. Середовищем і зворотним зв'язком для
подібного організму виступає, з одного боку, весь соціум, з іншого, –
спеціалізовані форми соціальної рефлексії, починаючи від, власне, педагогічних, і
закінчуючи політичними або літературними. Відтак, як певний «орган» соціуму
освіта має гнучко адаптуватися до плинних змін соціального середовища та, як
наслідок, змінюватися сама.
Маємо констатувати, що освіта як соціальний організм зазвичай повільно
реагує на соціальні зміни. Подолання цієї суперечності зумовлює формування
нового етапу розвитку освіти й педагогіки, а з погляду синергетики – нового
«соціального організму» освіти.
В. Розін [727] формулює нові вимоги до сфери освіти, котрі пов’язані із
усеохоплювальністю основної педагогічної парадигми (класичної системи освіти)
і форм її теоретичного осмислення. Це виявляється в тому, що традиційні цілі,
зміст і форми освіти, як правило, за сучасних умов є неефективними.
Наведений вище аналіз застосування положень синергетичного підходу в
царині педагогічної науки дає змогу здійснити порівняльний аналіз щодо
зіставлення традиційно-класичної та синергетичної парадигм освіти [727].
Синергетика (англ. Synergetics, від грецького син – «спільне» і ергос – «дія»)
– міждисциплінарна наука, яка займається вивченням процесів самоорганізації й
виникнення, підтримки стійкості та розпаду структур (систем) різної природи на
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основі методів математичної фізики («формальних технологій»). Синергетичний
підхід також застосовується у процесі вивченні такої складної й неструктурованої
системи, як мережевий інформаційний простір [394].
Синергетика – то є теорія самоорганізації в системах різноманітної природи.
Вона має справу з явищами та процесами, результатом яких у системи в цілому
можуть з'явитися властивості, котрі не є притаманними жодній з частин. Такий підхід
передбачає міждисциплінарність, оскільки йдеться про виявлення та застосування
загальних закономірностей у різних галузях. Саме цим пояснюється співробітництво в
розробці проблем синергетики представників різних наукових дисциплін. Отже,
термін синергетика застосовується як у природничих науках, так і в гуманітарній
сфері [864].
Поняття «синергетика» увів у науковий обіг наприкінці 60-х років XX ст.
німецький філософ Ганс Хакен [845]. Для становлення синергетики як галузі знань
важливе

значення

експериментальні

мали

проведені

дослідження.

Б. Білоусовим

Спираючись

та

А. Жабопінським

на них, бельгійська

школа,

очолювана І. Пригожіним [667], створила першу нелінійну модель синергетики
хімічних процесів, засновану на ідеях нерівновагомої термодинаміки.
Синергетика (від грец. synergein – працювати разом) – це напрям
міжгалузевих досліджень, об'єктом яких виступають процеси самоорганізації у
відкритих системах фізичної, хімічної, біологічної, екологічної й іншої природи.
У таких системах, що є далекими від термодинамічної рівноваги, за рахунок
потоку енергії та речовини із зовнішнього середовища, створюється й
підтримується нерівновага. Завдяки цьому взаємодіють елементи та підсистеми,
що призводить до їх узгодженого, кооперативного поводження й до створення
нових стійких структур і самоорганізації. Висунута концепція самоорганізації є
природничо-науковим уточненням принципу саморуху й саморозвитку матерії.
На противагу класичній механіці, що розглядає матерію як застиглу, мляву масу
(приводиться в рух зовнішньою силою), у синергетиці виявляється, що за певних
умов і системи неорганічної природи здатні до самоорганізації. На відміну від
рівновагомої термодинаміки, що визнає еволюцію лише в напрямі збільшення
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ентропії системи (тобто хаосу, дезорганізації), синергетика уперше розкрила
механізм виникнення порядку через флуктуації, тобто відхилення системи від
певного середнього стану. Флуктуації підсилюються за рахунок нерівновагомості,
розхитують попередню структуру й призводять до нової, із безладдя виникає
порядок [864].
Оскільки сооціальну рефлексію майбутного вчителя розуміємо як певний вияв
соціально-рефлексійної компетентності, котра є інтегральною єдністю розвитку
соціальної та рефлексійної компетентностей під час реалізації потенційно можливих
видів професійно-педагогічної діяльності, що стосується здатності та готовності
сприймати соціум, усвідомлювати свою перетворювальну роль у ньому через суб’єктсуб’єктну взаємодію з учнями й іншими учасниками освітнього процесу, а також
ефективно на циклічно-рефлексійній основі константно її вдосконалювати, можемо
говорити про її системно-синергетичну природу сприйняття, організацію та вияв.
Маємо констатувати, що врахування положень системного й синергетичного
підходів за умови свідомого визнання їхньої діалектичної єдності, а також з позицій
інтегрально-єднісного застосування положень системно-синергетичного підходу дає
змогу на дефініційному рівні представити сутнісне системно-синергетичне розуміння
поняття соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Ґрунтовний аналіз змісту основних положень понятійно-категорійної площини
системно-синергетичного розуміння дидактичного феномена соціальної рефлексії
майбутнього вчителя надає достатні та веріфіковані підстави для презентації таких
визначень:


«систeмний пiдхiд» як eлeмeнт нaукoвo-мaтeрiaлiстичнoї мeтoдoлoгiї, щo
уможливлює у пeвнoму, сaмe систeмнoму aспeктi рoзгляд рiзних прирoднiх і
сoцiaльних oб’єктів (I. Блaубeрг i Є. Юдiн);



мoжливiсть oтримaння знaнь прo oб’єкт пiзнaння, aлe й рoзкриття внутрiшньої
структури йoгo зв’язкiв iз зoвнiшнiм сeрeдoвищeм (В. Крaєвський);



«синергетика» як біфуркаційний механізм розвитку, в основі якого лежить процес
самоорганізації, чергування хаосу та порядку, є універсальним принципом
світобудови, характерним для систем найбільш загального виду (В. Виненко);
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як еволюційне природознавство в широкому сенсі, за такого підходу синергетика
може вважатися «новим світобаченням», «універсальною метамовою», що
допомагає поєднувати гуманітарну та природничонаукову компоненти культури
(А. Суханов);



правомірність застосування синергетичного підходу як міждисциплінарного
напряму досліджень, що уможливлює залучення різних концепцій, підходів до
аналізу освітньо-виховної спрямованості педагогічних процесів (О. Сухомлинська);



«системно-синергетичний підхід» як методологічна орієнтація у пізнавальній і
практичній діяльності, що передбачає застосування сукупності ідей, понять,
методів у дослідженні й управлінні відкритими нелінійними самодостатніми
системами (В. Кремень).
1.5 Реалізація положень компетентнісного підходу щодо формування
соціальної рефлексії майбутнього вчителя
Маємо сформулювати наступне стратегічне завдання: обґрунтувати доцільність
реалізації компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу у
педагогічному закладі вищої освіти з проекцією на забезпечення отримання якісного
функціонального результату фахово-предметної та психолого-педагогічної підготовки
випускника вищої педагогічної школи, що має виявлятися в належному рівні
сформованості

загальних

(ключових)

і

спеціальних

(фахових,

предметних)

компетентностей, котрі будуть сприйматися як ознаки високого професіоналізму
всебічно розвиненої особистості вчителя в контексті цілеспрямованого формування
соціальної

рефлексії

як

важливої

компоненти

професійно-педагогічної

компетентності вчителя (майбутнього вчителя) у цілому.
Сучасний етап розвитку українського суспільства можна характеризувати як
період активних перетворень і реалізації трансформаційних і реформаційних процесів
у всіх сферах соціально-політичної та суто економічної складових становлення
державності. З одного боку, період незалежності – то є вже значний відрізок часу
задля становлення певних галузей господарства, а з іншого – то є лише період
оновлення незалежної національної ментальності, яка потребує подальшого
вкорінення у свідомості поколінь прийдешніх і тих, що живуть і творять історію в
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непростих реаліях сьогодення. За таких умов роль освітньої галузі перетворюється на
одну з провідних і визначальних щодо забезпечення ґрунтовної основи для сталого
розвитку українського суспільства в цілому та розвитку її окремих напрямів зокрема.
Коли звертаємося до проблем, пов’язаних із кардинальним оновленням системи
освіти в Україні, на наше переконання, перш за все, необхідно говорити про потребу
та доцільність константного вдосконалення саме системи вищої педагогічної освіти,
оскільки саме від якості організації та здійснення освітнього процесу майбутніх
учителів буде залежати у подальшому, як результат їхньої професійної діяльності, не
лише здатність випускників загальноосвітніх шкіл користуватися набутими знаннями
та сформованими вміннями в межах набутих компетенцій, але й у поєднанні з
отриманим досвідом їх застосування за умови наявності свідомої мотиваційноціннісної основи виявляти належний рівень сформованості компетентностей (як
здатності й готовності виконувати ті чи інші різновиди діяльності в межах набутих
компетентностей)

таких,

як:

компетентність

уміння

вчитись,

соціальна

компетентність, загальнокультурна компетентність, громадянська компетентність,
компетентність з інформаційно-комунікаційних технологій, здоров’язбережувальна
компетентність, підприємницька компетентність.
Отже, саме тому актуалізується проблема дослідження питань, пов’язаних із
реалізацією

компетентнісно-орієнтованої

парадигми

організації

освітнього

процесу у педагогічному закладі вищої освіти, тобто проблема підготовки
компетентного вчителя, педагога в найкращому та найповажнішому сприйнятті й
відношенні до цієї професії.
Основоположні концепти щодо розуміння компетентнісного підходу
знаходимо у філософії прагматизму (Дж. Дьюї [218]). У сучасній західній традиції
дослідження освітологічних аспектів із сильною психологічною основою в
контексті пошуку відповідей на питання: «Якою ж має бути компетентна
особистість?» знаходимо в роботах Дж. Равена [684] та Е. Тоффлера [820]. Але
маємо наголосити, що потужну психолого-педагогічну основу вивчення проблеми
реалізації положень копетентнісного підходу, визначення груп компетентностей,
розуміння вимог, які висуваються для якісної організації освітнього процесу в
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цілому та суто навчально-пізнавального (навчального) процесу зокрема на різних
етапах освіти (від початкової до вищої), знаходимо в наукових працях учених, які
працюють у межах Східно-слов’янського простору, здійснюваних досліджень у
виучуваній площині. Серед сучасних науковців психолого-педагогічної царини,
які в своїх дослідженнях активно застосовують здобутки основоположниківфундаторів компетентнісного підходу, знаходимо такі імена: Н. Арістова [25–41],
В. Байденко [54], Н. Бібік [78–82], В. Бондар [98–101], Є. Бондаревська [104; 105],
А. Вербицький [128–131], М. Євтух [226], І. Зимня [247–251], М. Кларін [279],
В. Ковальчук

[287–316],

В. Краєвський

І. Малафіїк

[350–353],

[424–426],

О. Малихін [429–475], А. Маркова [481–483], О. Пометун [658–662], О. Савченко
[737–741], В. Сєріков [755], С. Сисоєва [756; 757], В. Сластьонін [764–767],
О. Топузов [799–817], П. Худомінський [850], А. Хуторськой [851–855], О. Цокур
[860; 861], І. Якіманська [892].
Отже, здійснюємо науково виважену спробу довести доцільність реалізації
компетентнісно-орієнтованої

парадигми

організації

освітнього

процесу

у

педагогічному закладі вищої освіти з проекцією на забезпечення отримання
якісного

функціонального

результату

фахово-предметної

та

психолого-

педагогічної підготовки.
Формування професійної в цілому, а також різних загальних і спеціальнопредметних

компетентностей

під

певним

ракурсом

бачення,

розуміння,

трактування та визначення пропозицій щодо імплементації в реальний освітній
процес напрацьованих на теоретичному й емпіричному рівнях здобутків – то є
предмет багатьох дисертаційних праць, виконаних Н. Арістовою [25–41],
М. Боліною [94], М. Васильєвою [120], Т. Василюк [121], М. Вачевським [127],
Д. Демченко [198; 199], Л. Демчук [200; 201], Ю. Ємельяновим [220; 221],
О. Іскандеровою [258], С. Козак [323], В. Лапіною [383], І. Мегаловою [494],
С. Остапенко [627], В. Охотніковою [628], О. Пахомовою [630], О. Петровим [639],
О. Прозоровою [674], О. Семеног [749; 750], А. Трофименко [822], Г. Удовіченко
[824], О. Усик [826].
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Ураховуючи той факт, що в своїх дослідженнях намагаємося вивчати
специфіку організації та здійснення освітнього процесу (академічного й
самоосвітнього) саме в умовах вищої педагогічної школи в контексті формування
соціальної та рефлексійної компетентностей, які, на нашу думку, можуть
поєднуватися в компетентності більш високого ієрархічного рівня: соціальнорефлексійній компетентності майбутнього вчителя, найбільш цікавими для нас є
дослідження

таких

соціокультурна,

компетентностей,

громадянська,

як:

гуманітарна,

загальнокультурна,
інформаційна,

соціальна,

комунікативна,

рефлексійна, що є найбільш дотичними до провідного дидактичного феномену
здійснюваного наукового пошуку. Таким чином, ґрунтовна компетентнісна
основа в сучасних умовах є базисною фундаційною основою підготовки будьяких висококваліфікованих фахівців різних царин, а особливо в галузі підготовки
спеціалістів до успішного здійснення педагогічної діяльності.
Розпочнемо

більш

ретельне

вивчення

специфіки

розгортання

компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу у вищій
педагогічній школі з аналізу робіт О. Малихіна, який активно досліджує:

- по-перше,

особливості

організації

навчальної

діяльності

студентів

педагогічних закладів вищої освіти в цілому та організації самостійної
навчальної діяльності як обов’язкової складової першої;

- по-друге, процеси гуманізації та гуманітаризації освіти у вищій школі в
цілому й у вищій педагогічній школі зокрема;

- по-третє, проблематику, що є безпосередньо дотичною до визначення
необхідних і достатніх компетентностей педагога (і вчителя середньої школи, і
викладача закладу вищої освіти).
Так, у своєму монографічному дослідженні науковець наголошує, що
успішність підготовки майбутнього вчителя залежить не просто від ефективної
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час навчання у вищій
педагогічній

школі

(академічно-обов’язковій

(аудиторній,

позааудиторній,

самостійній, індивідуальній, індивідуально-самостійній, індивідуально-груповій) і
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самоосвітній (що здійснюється за ініціативи власне студента вже на основі
свідомого ставлення не лише до процесу здобуття знань, а й до майбутньої
професійно-педагогічної

діяльності,

котра

передбачає

розв’язування

нестандартних професійно-значущих ситуацій)), а також створення умов для
реалізації

процесів

САМО

центрального

суб’єкта

освітнього

процесу

(самоактуалізації, самонавчання, самоконтролю, самооцінки, самоуправління й
самоорганізації).
О. Малихін у згаданій праці акцентує увагу на тому, що інтегративне
застосування традиційних і новітніх інноваційних форм, методів, прийомів і
засобів навчання (викладачем і студентом) не обмежує, а лише задає пріоритетний
напрям організації будь-якого різновиду навчальної діяльності (чи то академічної
під керівництвом викладача, чи то самостійної за опосередкованого керівництва з
боку викладача, чи взагалі за відсутності такого керівництва). Наголос робиться
також на обов’язковій необхідності враховувати специфіку та малтиаспектність
професійної підготовки саме студента педагогічного закладу вищої освіти [449].
Запропонована,

за

О. Малихіним,

педагогічна

система

організації

самостійної навчальної діяльності студентів педагогічних закладів вищої освіти в
горизонтальних і вертикальних взаємозв’язках її елементів, відбиває цілісне
системне бачення процесу організації такого різновиду діяльності за врахування
специфіки саме підготовки майбутнього вчителя. Вона здобуває обґрунтування на
теоретичному рівні й представлена як педагогічна модель, котра спирається на
принципи

самостійності

й

професійно-педагогічної

спрямованості

як

системоутворювальних, а також на систему принципів, до якої включено наступні
принципи: гуманізації й гуманітаризації; наступності; науковості; свідомості й
активності;

системності,

послідовності

й

раціональності;

доступності

й

достатнього рівня складності; зв’язку теорії з практикою; професійно-педагогічної
значущості знань; професійної компетентності [449].
Спираючись на фундаментальні положення системного й діяльнісного
підходів у їх комплікативно-інтегральній єдності автор презентує дидактичний
механізм неперервного процесу організації самостійної навчальної діяльності
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студентів педагогічних закладів вищої освіти як цілісну систему, до якої включає
певну

сукупність

виявляються

в

взаємопов’язаних

константній

кроссфункціональних

функціональних

динамічній

компонентів:

взаємодії

компонентів,
шести

мотиваційно-цільового

котрі

невідємних

і

компонента;

організаційно-структурного компонента; процесуально-діяльнісного компонента;
контрольно-оцінювального компонента; аналітико-прогностичного компонента;
рефлексійного компонента.
Надалі сучасний дидакт, спираючись на роботи своїх попередників, традиції
яких він послідовно розвиває у своїх науково-педагогічних працях, а саме:
Володимира Бондара [98–101], Володара Краєвського [350–353], Івана Малафіїка
[424–426], Андрія Хуторського [851–855], виділяє структурні компоненти у складі
цілісної системи організації самостійної навчальної діяльності студентів
педагогічних закладів вищої освіти на засадах деталізованого та ґрунтовного
глибинного осмислення. Саме тут акцентуація зміщується на подальше розкриття
положень компетентнісного підходу, який, на думку О. Малихіна, передбачає
конкретизацію

аксіологічного,

мотиваційного,

операційного,

когнітивного,

рефлексійного й інших складових результатів навчання. Зазначається також, що у
площині самостійної пізнавальної діяльності основою компетентності виступає
пізнавальна самостійність. Така компетентність, пояснює науковець, передбачає
засвоєння способів здобуття знань із різних джерел інформації, що й
перетворюється на основу компетентності в інших сферах, увесь спектр яких (а в
сучасних умовах, більшість педагогів сходяться на тому, що то є сукупність
загальних

і

спеціальних

компетентностей,

котрі

у

своїй

єдності

та

підпорядкованості можуть стати складовими професійної (а відносно підготовки
майбутнього вчителя, професійно-педагогічної) компетентності) представляє
собою неабияку важливість для особистості майбутнього вчителя.
У роботах, присвячених визначенню ієрархії компетентностей педагога,
О. Малихін звертається до аналізу провідних категорій, які, на його думку,
можуть забезпечити певну платформу для подальшого розвитку теорії навчання у
вищій педагогічній школі. Так, слідуючи його баченню, яке він подає через
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призму розуміння категорії «парадигма» відомого філософа Томаса Куна про те,
що парадигма визначається як «… сукупність переконань, цінностей, технічних
засобів і т. ін., яка є характерною для членів цієї співдружності» [375, с. 220],
«парадигми надають ученим не тільки план дій, а й указують і певні напрями,
суттєві для реалізації плану» [375, с. 143]. Саме в такому контексті застосовуємо
сприйняття категорії «парадигма» у твердженні «реалізація компетентнісноорієнтованої парадигми в освітньому процесі вищої педагогічної школи».
Цікавим також видається наукова позиція К. Бейлі, згідно якої, зазначається, що
«парадигма, термін, що використовується в соціальній науці, є певний перспективний
фрейм (a perspective frame of reference) співвідношення для розгляду соціального світу,
що складається із сукупності концептів і припущень», своєрідне ментальне вікно, через
яке дослідник розглядає оточуючий світ [437, с. 25]. Отже, переконані, що власне в
таких категорійно-понятійних вимірах доцільно вести мову не лише про освітню
парадигму, але також і про певні супідрядні парадигми, до яких, перш за все, можна
віднести мету, зміст і результат освітнього процесу. Також слід наголосити, що в
сучасних наукових реаліях розмаїтість потрактувань одного й того ж наукового
поняття (у нашому випадку в заломленні до педагогічного розуміння категорії
«парадигма») сприймається абсолютно толерантно, особливо коли йдеться про
існування різних форм відображення й розуміння особливостей дійсності. Тут маємо
підтримати думку про те, що характерною рисою мислення епохи постмодерну є
терпимість, плюралізм, тобто певна «поліпарадигмальність». Отже, як уже
зазначалось, термін «парадигма» може бути екстрапольовано на безмежну кількість
об’єктивно існуючих феноменів, і феномен (а точніше, дидактичний феномен) –
освіта – не є виключенням.
У подібному феноменологічному розумінні поняття про «парадигму» також
підтримують учені, яких уже можна сприймати як класиків розробки провідних
положень імплементації компетентнісного підходу в освіті, а саме: Іриною
Зимньою й Андрієм Хуторським).
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Наступною визначальною тезою щодо розуміння реалізації положень
компетентнісного підходу є факт їх активації, що здійснюється як на макро-, так і
на мікрорівнях.
На початку ХХІ століття українські вчені на основі узагальнення
західноєвропейського
методологічних

та

положень

світового
щодо

досвіду
реалізації

імплементації

теоретико-

компетентнісно-орієнтованої

парадигми організації та здійснення освітнього процесу на будь-якому рівні у
більш практико-орієнтовану площину та спираючись на об’єктивні реалії власне
української системи освіти в колективній монографії «Компетентнісний підхід у
сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи», котра з’явилася свого
часу за заг. ред. О. Овчарук, показали, якою є перспективність переорієнтації на
компетентнісну основу пріоритетних стратегій розвитку й удосконалення
інноваційних форм, методів, прийомів і засобів, розроблення й упровадження
новітніх методик і технологій навчання й організації навчальної діяльності
(особливо, коли йдеться про професійну освіту, що передбачає як результат
отримання функціонально корисних компетентностей, котрі визначатимуть
справжній рівень підготовки фахівця вищої кваліфікації) [331].
Ще одним значущим положенням, яке має бути враховано під час організації
освітнього процесу у вищій педагогічній школі в сучасних умовах, є твердження
про те, що компетентнісний підхід зумовлює визнання пріоритетності не просто
глибинної та розмаїтої інформованості студента – майбутнього педагога, а
належної сформованості вмінь розв’язувати професійно значущі (педагогічні або
суто дидактичні) проблеми, котрі можуть виникати у проектованих під час
аудиторного навчання ситуаціях, наближених до реалій навчально-виховного
(освітнього) процесу школи, а також у педагогічній дійсності, з якою стикається
студент під час педагогічної практики.
До основних тенденційно-переважальних напрямів сучасних досліджень,
дотичних певним чином до аналізованої та виучуваної проблематики щодо
запровадження

й

інтенсифікації

розгортання

компетентнісно-орієнтованої
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парадигми у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя в
умовах оновлення її змістової й організаційної складових, можна віднести такі:

- упровадження в зміст навчальних дисциплін у вищій педагогічній школі
інноваційних вітчизняних і зарубіжних наукових розробок;

- урізноманітнення цільової підготовки майбутніх педагогів (на інтеграційній
основі запровадження профільного навчання, особливо, коли йдеться про
старшу школу);

- раціоналізація використання інтерактивних методів навчання у вищій
педагогічній школі залежно від профілю підготовки тих, хто навчається;

- упровадження

інноваційних

форм

індивідуалізації

й

диференціації

навчального процесу та використовуваних методик навчання й викладання;

- доцільне застосування у практиці організації та здійснення викладання й
навчання

сучасного

мультимедійного

забезпечення

й

різноманітних

інформаційних технологій;

- гарантоване забезпечення тісного зв'язку науки, практики підготовки
майбутніх учителів із прагматичними потребами школи й актуальними
запитами сьогоденного суспільства;

- удосконалення способів організації й розширення обсягів самостійної та
власне самоосвітньої підготовки студентів зі свідомою проекцією на навчання
протягом усього життя;

- залучення висококваліфікованих зарубіжних спеціалістів до викладання
студентам під час їхнього навчання у вищій педагогічній школі.
Слідуючи узагальнювальним висновкам щодо детермінації процесу реалізації
компетентнісно-орієнтованої парадигми в освіті в цілому й у вищій педагогічній
школі зокрема, які робить О. Малихін, можемо констатувати наступне: у психологопедагогічних

дослідженнях

приділяється

належна

увага

застосуванню

компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього фахівця, який
працює в системі освіти. Маємо всі підстави стверджувати, що як самостійне явище
компетентнісний підхід в умовах вітчизняного освітнього простору пройшов стадію
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констатації (визнання необхідності застосування) і концептуальної феноменологізації
(оцінки й опису власне домінувального феномену), а сучасна стадія може визначатися
як стадія методологічного усвідомлення (конкретизація основних понять, чинників,
способів й умов реалізації), а також переходу до практико-імплементаційного етапу.
Загальновідомим залишається також той факт, що компетентнісний підхід у
педагогічній освіті ґрунтується на інтегрованих міждисциплінарних вимогах, що
висуваються до передбачуваного потенційно можливого функціонального результату
освітнього процесу, який, як ми підкреслювали вище, має втілюватися у певний рівень
сформованості сукупності загальних і спеціальних компетентностей, котрі у своїй
єдності вияву визначають рівень професійно-педагогічної компетентності вчителя (а в
умовах підготовки у вищій педагогічній школі – майбутнього вчителя). Свідома
потреба допомогти студентам навчитись правильно розв’язувати ті чи інші соціальні
та навчальні проблеми у певних ситуаціях (навчальних, життєвих, професійних)
спонукає до реалізації компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього
процесу у педагогічному закладі вищої освіти.
У сучасних умовах на ринку педагогічної праці є попит на тих спеціалістів,
які розуміються на психологічних особливостях людей різних вікових категорій,
орієнтуються в сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки і практики,
володіють методами наукового дослідження, різноманітними інтерактивними
технологіями навчання дітей і дорослих, засобами й методиками професійнотворчого розвитку й саморозвитку, можуть практично реалізувати гасло навчання
упродовж життя. Подальша розробка компетентнісного підходу пов’язується з
переходом від загальнотеоретичних уявлень про його зміст до створення
предметних освітніх програм [9].
Таким чином, маємо зробити певні узагальнення й оформити їх у висновки
щодо доведення доцільності реалізації компетентнісно-орієнтованої парадигми в
організації освітнього процесу у вищій педагогічній школі.
По-перше,
майбутнього

маємо

вчителя

чітко
може

усвідомлювати,
здійснюватися

в

що

професійна

сучасних

підготовка

умовах

швидко

оновлюваного змісту актуального інформаційного простору на якісному рівні на
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засадах реалізації положень компетентнісного підходу як такого, що є в реаліях
організації освітнього процесу у ХХІ столітті парадигмально-визначальним,
орієнтованим

на

отримання

функціонального

результату,

який

відбиває

дихотомію професійної підготовки вчителя (психолого-педагогічна та фаховопредметна складові) і втілюється в належному рівні сформованості сукупності
загальних і спеціальних компетентностей, котрі у своїй комплікативноконтамінаційній єдності характеризують рівень вияву професійно-педагогічної
компетентності вчителя.
По-друге,

з

позицій

ієрархізації

складових

професійно-педагогічної

компетентності майбутнього вчителя, остання може розумітися як єдність п’яти
компетентностей нижчого ієрархічного порядку, а саме: психолого-педагогічної;
фахово-предметної (як сукупності предметних компетентностей); методологічної;
методичної та самоосвітньої.
Якщо одним із значущих стандартів компетентнісної освіти є позиція
студента як суб’єкта навчальної діяльності, власного професійного становлення,
то домінувальною в системі професійної підготовки майбутнього вчителя має
стати самостійна робота, яка пов’язана не лише з процесом самореалізації,
формування власної Я-концепції, методики та стилю майбутньої професійної
діяльності, а й забезпечення неперервності особистісного та професійного
розвитку. Ця позиція зумовила запровадження компетентнісного, особистісноорієнтованого, професійно-діяльнісного підходів до навчання майбутнього
педагога у процесі вивчення дисциплін, передбачених стандартами, навчальними
планами, освітніми програмами (освітньо-науковими й освітньо-професійними).
Як показують результати досліджень інноваційної системи освіти, що саме
ці підходи забезпечують підвищення рівня сформованості та вияву соціальної
рефлексії студента в навчальному процесі за рахунок того, що такий рівень
організації освітнього (навчального) процесу сприяє:
– удосконаленню мотиваційної основи навчальної діяльності (студент
навчається, проектуючи себе на майбутню професію);

145
– актуалізації творчості, умов для самореалізації особистісно-фахового
потенціалу кожного студента;
– активності позиції студента, його здатності до адаптивно-оптимального
вибору форм і методів навчання, ураховуючи його індивідуальні можливості та
потреби.
У контексті компетентнісної освіти особливо актуальною є проблема
формування фахівця як індивідуальності, що має особистісно-означені стиль і
методику професійної діяльності у базових її позиціях. Лише студент, як суб’єкт
навчального

процесу,

індивідуальність,

може

розвивати

формувати
здібності,

власну

виробляти

фахову

майстерність,

оптимальні

для

себе

індивідуальні еталони та стратегії професійної поведінки. Завданням педагогічних
закладів вищої освіти є створення умов для формування в майбутнього педагога
потреби не лише у професійному, а й в особистісному саморозвитку.
Тому стратегічними напрямами розвитку професійної педагогічної освіти є
забезпечення відкритості, інноваційності, креативності, перспективності. А це, у
свою чергу, обумовлює необхідність зміни «філософії» освіти з репродуктивної
на компетентнісну, особистісно-орієнтовану. Освіта вчителів має керуватися не
лише адаптаційною доктриною, а насамперед, критично-креативною. Нині
перевага надається творчому, інноваційному вчителю, який точно помічає й
вирішує дидактико-виховні проблеми, а також проектує нові рішення. Навчання в
інноваційному режимі в закладах вищої освіти для продуктивного запровадження
інновацій у сучасну школу, на нашу думку, є базовим положенням концепції
підготовки вчителів. І хоча на сьогоднішній день у системі професійної
підготовки вчителів усе ще домінує інформаційно-відтворювальний принцип,
останнім часом значно інтенсифікувалися намагання закладів вищої освіти
переходити на нові інтерактивні технології та методи навчання, оскільки лише за
таких умов можна наблизитись до реалізації вищезазначених завдань сучасної
освіти, а значить бути конкурентним на ринку освітніх послуг.
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Сучасність висуває перед системою вищої педагогічної освіти вимоги
постійного перебування вчителів і викладачів в освітньому просторі, безперервно
вдосконалюючи свої професійні знання й уміння.
У зв’язку із загальним підвищенням рівня науковості всіх сфер громадянського
життя, у тому числі й освітніх процесів, зростають вимоги до загальнокультурного та
професійного рівня вчителя. Науковці збігаються в думках про те, що характерними
рисами сучасної освіти є потреба постійного вдосконалення навчальних (освітніх)
програм і методик викладання, потреба широкого й глобального перенавчання та
перепідготовки кадрів. Задля забезпечення цих потреб необхідним виявляється
формування потреби в неперервній освіті протягом усього життя у свідомості
сучасного вчителя.
Педагогічна освіта має характеризуватися відкритістю, інноваційністю,
креативністю, перспективністю. Школам потрібні добре підготовлені до своєї
професії вчителі. Сучасна людина живе в умовах насиченого інформаційного
середовища, і завдання освіти – навчити жити в цьому потоці, створити передумови й
умови для безперервного кваліфікаційного зростання. Абсолютно нові можливості
для викладачів і студентів відкривають сучасні комунікаційні системи, котрі
пов’язуються з реальними можливостями побудови відкритої системи освіти, що дає
змогу кожній людині обрати власну стратегію навчання. Необхідними на нинішньому
етапі є зміна ролі вчителя, його перетворення з авторитета, який володіє значним
обсягом знань і вмінь, на модератора, або провідника в світі знань. Окрім того, школа
й учитель перестають бути єдиним джерелом знань. Різні форми дистанційного
навчання (телебачення, комп’ютерні освітні програми, Інтернет) можуть частково
замінити вчителя, й у будь-якому випадку є суттєвим елементом посередника в
одержанні знань [77].
Єдиною реальною можливістю розв’язання сучасних глобальних проблем
людства, на думку культурологів, є трансформація особистості, виховання «оновленої
людини», яка володіє відчуттями глобальності, любові до справедливості,
нетерпимості до насилля. Виховати таку людину в змозі підготовлений учитель з
високим рівнем професійної культури, який націлений на те, що в центрі освітніх

147
процесів мають стояти не лише знання, а цілісна людська особистість. Такі якості, як
милосердя, доброта, співчуття, благородство, що, на перший погляд, не сприяють
виживанню в умовах сучасних гострих проблем, насправді набувають сьогодні нової
цінності, а тому загострюється актуальність розвитку особистості педагога [623, с. 60].
Українські науковці наголошують, що для сучасного вчителя необхідними є
такі

універсальні

систематична

якості,

здатність

до

як

високорозвинена
активної

креативність,

інноваційної

діяльності

відпрацьована
на

користь

індивідуального й особистісного розвитку кожної дитини, що педагог несе
відповідальність за свої дії не лише перед собою, а й перед іншими людьми, і тому
система загальної та спеціальної підготовки педагога має перетворитися на єдине ціле,
бути гнучкою, динамічною й надійно забезпечувати його здатність до неперервної
самоосвіти й самовдосконалення. Основним завданням педагога є підготовка нового
покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття й розуміння
різної інформації, усвідомлення наслідків її впливу на психіку, оволодіння способами
спілкування на основі вербальних і невербальних форм комунікації. Для формування
свідомості майбутнього вчителя процес навчання у закладі вищої освіти має бути
зорієнтованим не лише на його предметну підготовку, а й на виховання його як
учителя-гуманіста, носія провідних ідей національної та загальнолюдської культури,
особистість творчу й допитливу. Лише такий учитель може бути суб’єктом, котрий
гарантуватиме успішне реформування системи освіти, розширення її соціальних
функцій і соціально-культурного призначення в суспільстві.
А. Донцов [210] пише, що «підготовка майбутнього вчителя до неперервної
педагогічної освіти має передбачати не лише розвиток потреб в оволодінні фаховою
науковою інформацією, а й сформованість морально-вольової сфери через утворення
моральних стимулів і мотивів його професійного зростання».
Більшість науковців розглядають розвиток освітньої парадигми з позицій
діяльнісно-професійного підходу. Реалізація діяльнісно-професійного підходу до
навчання майбутнього педагога у процесі вивчення різних дисциплін може бути
розмаїтою, але головним є те, щоб навчальний процес у закладі вищої освіти сприяв
формуванню в майбутнього вчителя готовності до активного самостійного здобування

148
й застосування знань, наукової інформації у складних соціально-педагогічних умовах,
прищеплення навичок неперервної освіти. Діяльність необхідна не лише для праці, а й
для життя, наповненого задоволенням від праці та її результатів, від спілкування з
колегами й учнями, від усвідомлення свого внеску в життя суспільства.
Гностичний компонент – то є система знань і вмінь учителя, які складають
основу його професійної діяльності. Система знань передбачає загальнокультурний
рівень освіченості, світогляд і спеціальні знання. До загальнокультурних знань
відносять знання з літератури, мистецтва, історії, уміння орієнтуватись у питаннях
релігії, права, політики, економіки, життєвих ситуацій тощо. Низький рівень
освіченості віддзеркалює обмеженість особистості та може негативно вплинути на
вихованців. Спеціальні знання передбачають знання з предмета, який викладається, а
також знання з педагогіки, психології та методики навчання. Спеціальні знання
високо цінуються учнями та колегами-вчителями. На відміну від попередніх, знання з
педагогіки, психології та методики навчання займають другорядне значення у
пріоритетах учителів, утворюючи прогалину в освітньому рівні вчителя.
Якщо гностичний компонент складає основу діяльності вчителя, то
конструктивний і прогностичний компоненти допомагають досягти високого рівня
педагогічної майстерності, психологічним механізмом реалізації яких є моделювання
навчально-виховного (освітнього) процесу. За допомогою конструктивного та
прогностичного компонентів забезпечується формування вміння орієнтуватися на
кінцевий результат, вирішувати актуальні задачі навчання. Стосовно організаційного
компонента, його значущість полягає в максимальній підтримці логіки розвитку
педагогічного процесу, сутність якого відображено у свідомому й цілеспрямованому
впливі, динамічності та здатності переходу з кількісних станів у якість знання, і
надійності, стабільності щодо збереження невпинного руху уперед – від простих
завдань до складних. Саме організаційний компонент забезпечує управління
педагогічним процесом навчання. Управлінський цикл «ціль – дія – результат – нова
ціль» відображає безперервність розвитку наукового й освітнього процесу.
Унікальність навчання як процесу управління полягає в тому, що процес учіння,
засвоєння матеріалу завжди має індивідуальний характер, тобто сприймається й
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перероблюється конкретною особистістю. Складність особистісних чинників є
настільки суттєво впливовою, що реалізація всіх компонент педагогічної діяльності
виявляється можливою лише за умови динамічної взаємодії, у процесі розмаїтої
комунікації. Отже, маємо констатувати першочергову цінність людського та
педагогічного спілкування у педагогічній діяльності, а то є важлива передумова
формування й розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя та функціонального
результату її вияву – соціально-рефлексійної компетентності.
Висновки до розділу 1
У розділі визначено засадничі положення методології дослідження проблеми
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів, котрі можуть бути узагальнені
за певними напрямами, які прямо чи опосередковано представлено в наукових працях,
що висвітлюють положення, у яких розкрито: питання філософії освіти; методології
вивчення педагогічних явищ і процесів та їх моделювання; теорії розвитку
особистості; теорії діяльності; концепції соціалізації особистості та чинників, котрі
вирішально впливають на цей процес; специфіки організації освітнього процесу в
закладі вищої освіти; закономірності професійного становлення особистості.
Обґрунтовано стратегічне завдання, котре сформульовано як потреба
висвітлення основних положень дослідження проблеми формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів на теоретико-методологічному рівні.
Проблему формування соціальної рефлексії особистості в цілому та
формування й розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя зокрема висвітлено
в історико-методологічному вимірі.
Констатовано, що контраверсійні та непрості питання щодо сприйняття та
розуміння рефлексії вивчаються в різних наукових галузях: філософії, психології,
педагогіці.
Аналіз досліджень за перерахованими напрямами сприяє усвідомленню
специфіки поняття «рефлексія» у площині педагогічного знання: рефлексія –
мисленнєво-діяльнісний
суб’єктом своєї діяльності.

чи

чуттєво-усвідомлювальний

процес

самосвідомості
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У педагогічній площині рефлексія досліджувалась К. Вербовою, І. Ісаєвим,
І. Казімірською, О. Ковальовим, С. Кондратьєвою, В. Кривошеєвим, Ю. Кулюткіним,
Л. Перміною, Є. Петрушихіною, В. Сластьоніним, Г. Сухобською та ін. Висновок,
якого можна дійти за результатами досліджень перерахованих авторів, можна
сформулювати так: якщо аналізувати педагогічний процес у контексті «суб’єктсуб’єктної парадигми» (А. Бодальов, О. Ковальов та ін.), то результативність взаємодії
педагога з тими, хто навчається, значно підвищується завдяки рефлексійним
процесам.
Аналіз зарубіжної літератури з проблеми професійної рефлексії педагогів
показує, що в цілому сучасні розробки стосуються механізмів функціонального
навантаження рефлексії, з’ясування

її місця й ролі стосовно різних контекстів

педагогічної діяльності, пошуку оптимальних шляхів її цілеспрямованого розвитку
(М. Ван Манен, К. Кларк, Д. Лістон, Д. Найлз, Ф. Фуллер, П. Петерсон, Т. Уайлдмен).
Узагальнено

понятійно-категорійний

апарат

дослідження

формування

соціальної рефлексії особистості.
Вивчення рефлексії з позиції різних галузей науки дає змогу зосередити увагу
на сутнісних характеристиках виучуваного дидактичного феномену, означеного в
цілому як одна з найважливіших здатностей окремого індивіда чи то соціальної групи
знаходитись у певних відношеннях (стосунках) не лише з собою, зі здійснюваною
діяльністю, але й із соціокультурним оточенням.
Здійснено порівняльно-аналітичний огляд сутнісного розуміння понять,
конкретизації

взаємозв’язку

та

взаємопідпорядкування

рефлексійних

умінь,

рефлексійної позиції, рефлексійної культури та рефлексійної компетентності
особистості.
Висвітлено основоположні позиції загальнопедагогічної методології щодо
розуміння сутності проблеми формування соціальної рефлексії в майбутніх учителів,
що здійснюється у процесі їхньої підготовки у педагогічному закладі вищої освіти.
У розширеному концептуальному полі проаналізовано наявні теоретичні
напрацювання сучасної педагогічної та психологічної наук, котрі прямо чи
опосередковано впливають на подальшу практику запровадження в реальний процес
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вищої педагогічної школи дидактичних механізмів, котрі результативно відбиваються
на

ефективності

процесу

цілеспрямованого

формування

досліджуваного

дидактичного феномена – соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Доведено, що в гіпотетичній площині перспектив подальшого дослідження
проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів (а також соціальнорефлексійної компетентності як її функціонального результату вияву) особливої ваги
набувають положення про необхідність пошуку й активного застосування
дидактичного потенціалу організації та здійснення навчання у вищій педагогічній
школі з проекцією на цілеспрямоване формування непростого комплікативного
дидактичного феномена соціальної рефлексії особистості в цілому та соціальної
рефлексії майбутнього вчителя зокрема.
Обґрунтовано системно-синергетичне розуміння поняття «соціальна рефлексія
майбутнього

вчителя».

Доведено

доцільність

звернення

до

системного

й

синергетичного підходів як загальнонаукової методологічної основи щодо визначення
поняття.
Соціальна рефлексія майбутного вчителя – вияв соціально-рефлексійної
компетентності як інтегральної єдності розвитку соціальної та рефлексійної
компетентностей під час реалізації потенційно можливих видів професійнопедагогічної діяльності, що стосується здатності й готовності сприймати соціум,
усвідомлювати свою перетворювальну роль у ньому через суб’єкт-суб’єктну
взаємодію з учнями й іншими учасниками освітнього процесу, а також ефективно на
циклічно-рефлексійній основі константно її вдосконалювати.
Запропоновано авторське бачення реалізації компетентнісно-орієнтованої
парадигми організації та здійснення процесу цілеспрямованого формування
соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін.
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РОЗДІЛ 2
ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.1 Поняття

про

людину,

особистість,

індивідуума

в

контексті

формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя
Проблема формування та забезпечення основи для сталого константного
подальшого розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя саме як
дидактичного феномена потребує ретельного вивчення психологічних передумов
організації та здійснення такого цілеспрямованого процесу у педагогічному
закладі вищої освіти. Саме тому вважаємо за доцільне звернутися до ґрунтовного
аналізу певних суто психологічних понять і категорій, які маємо свідомо
сприймати та пояснити їх змістове наповнення, структуру (за наявної
необхідності), функціональність у самостійному вимірі й у взаємодії з іншими
поняттями й категоріями на рівні власне психологічного розуміння, а також у
площині застосування щодо об’єкта та предмета здійснюваного дидактичного
дослідження в інтегрованому просторі психолого-дидактичного виміру, тобто
взаємовпливового,

контамінованого

та

дієвого

інтерактивно-оперативного

забезпечення об’єктивної та веріфікованої фундації для окреслення та визначення
психолого-дидактичної основи, що має стати однією з провідних підвалин
створення сукупності умов для ефективного й результативного формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін.
Доцільно розпочати саме зі сприймання проблеми людини. Свого часу
Б. Ананьєв у своєму фундаментальному дослідженні «Людина як предмет
пізнання», говорячи про розмаїття існуючих підходів до вивчення людини,
наголошував, що сучасна наука все більш повно охоплює багатоманітні
відношення та зв’язки людини зі світом:
- абіотичні й біотичні чинники природи → людина;
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- суспільство та його історичний розвиток → людина;
- людина → техніка;
- людина → культура;
- людина й суспільство → Земля й космос.
Людина вивчається у певній системі тих або інших зв’язків або як продукт
біологічної еволюції – від Homo sapiens, або як суб’єкт і об’єкт історичного
процесу – особистість (то буде наступна психологічна понятійна категорія до якої
відчуваємо потребу звернутися в контексті аналізу психолого-дидактичної основи
розробки проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів), або як
природній індивід із притаманною йому генетичною програмою розвитку та
визначеним діапазоном змінності. Б. Ананьєв говорить про те, що виключно
важливого значення набуває дослідження людини як основної виробничої сили
суспільства, суб’єкта праці та провідної ланки в системі «людина – машина», а
також суб’єкта пізнання (категорія суб’єкта – то є ще одна важлива для нашого
дослідження категорія саме в контексті його сприйняття як такого, що
здійснюється власне як інтегроване на перетині педагогічного (у площині
дидактики), психологічного, соціологічного, загальнофілософського аспектів
реалізації наукового пізнання), а також комунікації й управління, як предмета
виховання та ін. [15, с. 3]. Слід наголосити, що всі перераховані напрями й виміри
вивчення людини з позицій психології є ключовими й обов’язковими для
розгляду під кутом зору вивчення проблеми формування соціальної рефлексії
особистості в цілому та формування й розвитку соціальної рефлексії майбутніх
учителів за урахування специфічних особливостей вивчення гуманітарних
дисциплін і максимального використання їх дидактичного потенціалу зокрема.
Подібного існуючому розмаїття підходів до вивчення людини ніколи не
було раніше. Постійно збільшуване багатоманіття аспектів людинознавства –
специфічне явище сучасності, пов’язане, перш за все, із загальним прогресом
наукового пізнання. Склалася складна розгалужена система теоретичного та
практико-орієнтованого людинознавства, значення якого для майбутнього
подальшого сталого розвитку людства у третьому тисячолітті важко переоцінити.
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Задля здійснення соціального прогнозування необхідним виявляються наукові
знання про резерви й ресурси власне людського розвитку, про справжні
потенційні можливості такого розвитку, котрі, на жаль, не повною мірою
використовуються суспільством. Саме задля закриття однієї з таких лакун
здійснюємо дослідження феномена соціальної рефлексії майбутнього вчителя,
належний рівень сформованості якої має стати однією з провідних передумов не
лише якісного оновлення педагогічної взаємодії в системі «учитель – учні», що є
однією з визначальних соціальних підсистем сучасного суспільства, сталий
розвиток якого забезпечується якісним функціональним результатом, що
втілюється у сформованості загальних (ключових) і предметних компетентностей
учнів на етапі закінчення закладу середньої загальної освіти, а також стати однією
з визначальних передумов забезпечення якісно нового виміру соціалізації
особистості дитини в інформаційному суспільстві ХХІ століття, яке, з одного
боку, з кожним днем стає все більш цікавим, а з іншого, усе більш загрозливим
щодо можливих наявних ризиків руйнування соціальних норм і цінностей. Так,
видатний психолог влучно ще в середині минулого століття спрогнозував (і це
підтверджує сьогодення), що теоретичне та практичне людинознавство стане
одним з найголовніших центрів наукового розвитку. Він говорить про три
важливих особливості розвитку науки, пов’язані з проблемою людини. Першу він
поєднував із перетворенням проблеми людини на загальну проблему всієї науки в
цілому, усіх її розділів, включаючи точні та технічні науки. Другу особливість
було визначено як таку, що виявляється в константно збільшуваній диференціації
наукового вивчення людини, поглибленні спеціалізації окремих дисциплін та
поділі на цілу низку більш часткових вчень. І нарешті, третьою особливістю
наукового розвитку є тенденція до об’єднання різних наук, аспектів і методів
дослідження людини в різні комплексні системи, до побудови синтетичних
характеристик людського розвитку. У контексті розуміння перерахованих
особливостей саме й вивчається проблема розвитку соціальної рефлексії
майбутніх учителів.
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У розвитку педагогіки превалює ідея системи виховання як спрямованого
впливу суспільства на формування індивіда, системи, у якій розумова освіта й
навчання нерозривно пов’язуються з моральними, естетичними, фізичними
аспектами виховання, з одного боку, а також із виробничо-політехнічними – з
іншого [15, с. 11]. Б. Ананьев також акцентував увагу на тому (і це залишається
актуальним і в сучасних реаліях здійснення освітнього процесу для молодих
людей), що зростає значення педагогічної організації образу та режиму життя
підростаючого покоління. Не лише наука, а й обов’язково практика відчуває
потребу в розумінні єдиної теорії людинознавства, у зближенні й інтеграції всіх
засобів пізнання людини та керування її розвитком. Саме з таких позицій
сприймаємо основоположні психологічні підвалини розуміння сутності людини
як суб’єкта наукового пізнання в контексті розробки теорії формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів.
Далі

маємо

переключити

акцент

розгортання

процесу

вивчення

психологічних основ здійснюваного дослідження на категорію особистості. Так,
Л. Хьєлл та Д. Зіглер у своїй фундаментальній праці, присвяченій аналізу й
узагальненню наявних і широко відомих теорій особистості, визначають, що
термін «особистість» має декілька різних значень. Вони говорять про те, що її
вивченням займається окремий підрозділ у структурі академічної психології,
котрий охоплює широкий спектр різних, іноді навіть дуже суперечливих
теоретичних уявлень. Наука про особистість – то є персонологія (від англ.
personality – особистість, індивідуальність) – дисципліна, що прагне закласти
фундамент

для

кращого

розуміння

людської

індивідуальності

шляхом

застосування різноманітних дослідних стратегій, а саме: то є ідеї, положення та
принципи, що висуваються психологами для пояснення поведінки людини, а
також яким чином вони проходили перевірку в емпіричному дослідженні. Інша
знакова риса психології особистості – особливе значення методів оцінки під час
вивчення, пояснення, прогнозування, представлення обґрунтованих рішень в
одному або іншому індивідуальному випадку. До таких методів відносять
інтерв’ю, тестування, спостереження та реєстрація поведінки, вимірювання
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фізіологічних реакцій, аналіз біографічних та особистих документів. Іншими
словами, кожен напрям дослідження особистості передбачає застосування однієї
або іншої техніки оцінки. Нарешті, особистість – то є поле для досліджень,
результати яких дають змогу просунутися в розумінні навіть патологічної
поведінки. Задля того, щоб досягти максимальної ясності персонологи
здебільшого схильні звертатися до нормальної поведінки індивіда, ніж до такої,
що відхиляється від норми. З іншого боку, психологія особистості традиційно
відокремлюється від інших психологічних дисциплін і напрямів дослідження
завдяки тому, що тут акцент робиться на індивідуальних відмінностях між
людьми. Хоча персонологи визнають, що у способах поведінки людей є схожість,
вони, перш за все, прагнуть пояснити, як і чому люди відрізняються один від
одного. Будучи об’єктом вивчення, особистість, окрім усього іншого, представляє
собою абстрактне поняття, котре поєднує багато аспектів, які характеризують
людину, а саме: емоції, мотивацію, думки, переживання, сприйняття та дії. Однак,
наголошують автори дослідження з теорії особистості, не слід зводити
особистість як поняття до будь-якого певного аспекту функціонування
індивідуума. Концептуальне значення особистості є багатогранним – воно
охоплює широкий спектр внутрішніх психічних процесів, що обумовлюють
особливості поведінки людини в різних ситуаціях. Коли йдеться про таке складне
поняття, неможливим видається уявити собі яке-небудь просте концептуальне
визначення. Власне навіть у межах психології не можна знайти єдиного,
загальноприйнятного значення цього терміну – їх навіть може бути стільки,
скільки психологів, що розв’язують певну задачу. [856, с. 21-22].
Особистість також розглядається як поєднання найбільш яскравих і
помітних характеристик індивідуальності. Задля того, щоб укласти певне
уявлення про багатоманіття значень поняття особистості у психології, спробуємо
звернутися до поглядів деяких визнаних теоретиків у цій галузі. Так, Карл
Роджерс описує особистість у термінах самості: як сутність, котра є
організованою, довготривалою, такою, що суб’єктивно сприймається, і складає
власне серцевину наших переживань. Гордон Олпорт визначає особистість як те,
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що індивідуум представляє собою насправді – внутрішнє «дещо», що детермінує
характер взаємодії людини зі світом. За Еріком Еріксоном, індивідуум протягом
життя проходить крізь певну кількість психосоціальних криз і його особистість
виявляється як функція результатів криз. Джордж Келлі, у свою чергу, розглядає
особистість

як

притаманний

кожному

індивідууму

унікальний

спосіб

усвідомлення життєвого досвіду. Зовсім іншої концепції дотримується Реймонд
Кеттел, який висловлює думку про те, що ядро особистісної структури
утворюється шістнадцяттю висхідними рисами. І нарешті, Альберт Бандура
розглядає особистість у вигляді складного партерна неперервного взаємовпливу
індивідуума, поведінки та ситуації. Настільки виразна несхожість наведених
концепцій однозначно демонструє, що змістове наповнення особистості з позицій
різних теоретичних уявлень набагато є більш багатогранним, аніж те, що первісно
пропонувалося в концепції «зовнішнього соціального образу». Така несхожість
містить у собі дещо більш важливе, більш істотно суттєве та постійне. Окрім
такого принципового погодження більшість теоретичних визначень особистості
містить наступні загальні положення.
1. У більшості визначень підкреслюється значення індивідуальністі, або
індивідуальних відмінностей. В особистості представлено такі особливі якості,
завдяки яким певна людина відрізняється від усіх інших людей. Крім того,
зрозуміти, котрі специфічні якості або їхні комбінації диференціюють одну
особистість від іншої, можна лише шляхом вивчення індивідуальних
відмінностей.
2. У більшості визначень особистість представляється у вигляді певної
гіпотетичної

структури

або

організації.

Поведінка

індивідуума,

що

виявляється доступним для безпосереднього спостереження, принаймні
частково, розглядається як організоване або інтегроване особистістю. Іншими
словами, особистість – абстракція, що спирається на висновки, що
отримуються як результат спостереження за поведінкою людини.
3. У більшості визначень підкреслюється важливість розгляду особистості у
співвідношенні з життєвою історією індивідуума або перспективами розвитку.
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Особистість характеризується в еволюційному процесі в якості суб’єкта
впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, що включають генетичну та
біологічну схильність, соціальний досвід і змінювані обставини оточуючого
середовища.
4. У більшості визначень особистість представлена такими характеристиками,
котрі «відповідають» за стійкі форми поведінки. Особистість як така відносно
незмінна й постійна в часі та ситуаціях, що змінюються; вона забезпечує
відчуття неперервності в часі та оточуючих обставинах.
Задля розуміння того, що саме той чи інший учений розуміє під терміном
«особистість», необхідно проаналізувати певну теорію в її сутнісно визначальних
деталях. Ґрунтовна перевірка теорії дає змогу виявити форми поведінки, на яких
зосереджує свою увагу теоретик, а також специфічні методи, що застосовуються
під час вивчення цієї поведінки. Маємо також наголосити, що одне або інше
визначення особистості не обов’язково сприймаються як істинні чи неістинні, але
лише більш або менш корисні психологам (а відповідно, і педагогам) під час
дослідження, пояснення закономірностей людської поведінки, а також під час
обговорення результатів [856, с. 23-24].
На

сучасному

етапі

розвитку

психологічної

науки

не

існує

загальноприйнятого бачення щодо того, який підхід слід реалізовувати й
застосовувати персонологам у вивченні особистості для пояснення основних
аспектів

поведінки

людини.

Фактично,

на

сьогоденній

стадії

розвитку

персонології співіснують різні альтернативні теорії, що описують особистість як
інтегроване ціле й разом з тим такими, що пояснюють відмінності між людьми.
Саме тому слід зупинитися власне на тому, що собою представляє одна чи інша
теорія і які методи вона застосовує для вивчення й розуміння людини. Теорія – це
система взаємопов’язаних ідей, конструктів і принципів, що мають на меті
пояснення певних спостережень за реальністю. Теорія за своєю суттю завжди є
умоглядною й тому не може бути «правильною» чи «неправильною». Теорія в
цілому сприймається в науковому світі як обґрунтована й така, що заслуговує на
довіру в тому ступені, у якому результати спостережень за феноменом (зазвичай
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такі, що спираються на дані, котрі отримуються в ході конкретних експериментів)
узгоджуються з поясненням того ж самого феномена, що витікає із самої теорії. За
умови, якщо б поведінка людини була абсолютно зрозумілою з точки зору
звичайного здорового глузду, не було би потреби у створенні теорій особистості.
Теорії особистості – то є ретельно вивірені умовиводи або просто гіпотези про те,
що представляють собою люди, як вони себе поводять і чому вони вчиняють саме
так, а не інакше. Теорії зазвичай виконують дві основні функції: вони пояснюють
і передбачають поведінку. Теорія особистості виявляється пояснювальною в тому
сенсі, що вона представляє поведінку як певним чином організовану, завдяки
чому вона стає зрозумілою. Іншими словами, теорія забезпечує смисловий каркас
або схему, що уможливлює спрощення й інтерпретацію всього, що нам відомо
про відповідний клас подій. Пояснювальна функція теорії набуває особливого
значення, коли маємо справу з величезною кількістю фактів і спостережень,
пов’язаних із поведінкою. Гарна теорія особистості забезпечує смисловий
контекст, у якому видається можливим узгоджено описувати й інтерпретувати
поведінку людини.
Теорія, як правило, покликана пояснювати не лише минулі й теперішні
події, а також і передбачати майбутні. Вона має забезпечувати певну основу для
прогнозування результатів і подій, котрі ще не наступили. Саме така мета з
очевидністю передбачає, що теоретичні концепції мають бути відкритими не
лише для перевірки, але й те, що вони також можуть підтверджуватися або не
знаходити підтвердження (спростовуватися). Тобто маємо зуміти передбачити
певні зміни. Гарна теорія особистості напряму стимулює психологічні (а в
нашому випадку, психолого-дидактичні) дослідження. І навпаки, наукову цінність
теорій, котрі важко перевірити (тобто таких, на основі яких не можна зробити
передбачень для подальшого дослідження) неможливо визначити. Теорії мають
містити в собі дослідний імпульс, якщо вони претендують на те, щоби сприяти
нашому розумінню людської природи в усіх її неповторно індивідуальних виявах.
Теорії особистості у психології в цілому та в заломленні щодо застосування як
психологічної основи розробки педагогічних теорій виконують різні функції.
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Вони надають нам можливість пояснити, що собою представляють люди (виявити
відносно постійні особистісні характеристики та спосіб взаємодії), зрозуміти,
яким чином ці характеристики розгортаються в часі й чому люди поводять себе
певним способом. Теорії також дають нам змогу прогнозувати появу нових
взаємозв’язків, що не вивчалися раніше. З позицій функції передбачення теорії
намічають напрями, у межах яких послідовне дослідження може призвести до
нових відкриттів у багатьох до сих пір невивчених галузях. Деякі теоретики
вважають, що коріння людських учинків знаходяться глибоко в несвідомих
мотивах, справжня природа останніх не усвідомлюється індивідуумом, а витоки
мотивації приховані в далекому минулому. Інші переконані, що люди в значній
мірі усвідомлюють свої мотиви, а їхня поведінка є, перш за все, результатом
актуальних обставин. Незалежно від того, якою б не була думка кожного
конкретного теоретика, абсолютно очевидним є той факт, що висхідні положення
про природу людини, яких дотримуються персонологи, різноманітні, і це робить
їхні погляди такими несхожими.
Поряд з тим, що основні функції будь-якої теорії зводяться до пояснення
того, що вже відомо, а також передбачення того, що поки ще є невідомим, слід
говорити також про те, що є ще й певні стрижневі питання та проблеми, котрі
висуває сама теорія. Про що насправді розмірковує теорія? Які основні
компоненти вона в собі містить, і яким чином ці компоненти мають бути
структуровані, щоб було можливо здійснювати послідовне та логічне пояснення
поведінки людини? Коли йдеться про теорії особистості, то маємо констатувати,
що вони складаються з «міні теорій», кожна з яких фокусується на окремих
питаннях, що розглядаються власне психологічною наукою. Повна теорія
особистості має розкривати шість аспектів, а саме: структура особистості;
мотивація; розвиток особистості; психопатологія; психічне здоров’я; зміни
особистості за допомогою терапевтичного впливу. У контексті вивчення
психологічних основ проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін нас цікавить щодо теорій
особистості перші три тематичні аспекти: структура особистості, мотивація,
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розвиток особистості. Саме тому більш детально зупинимося саме на них, перш
ніж говорити власне про конкретні теорії особистості, які, на наше переконання,
можуть сприйматися як максимально доцільні щодо застосування їхніх окремих
положень у процесі здійснення дослідження проблеми формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів.
Стосовно структури особистості, маємо розпочати з того, що основною
ознакою будь-якої теорії особистості виявляються структурні концепції, що
мають безпосереднє відношення до відносно незмінних характеристик, котрі
люди демонструють за різних обставин чи в різні часи. Такі стабільні
характеристики виконують роль основних будівельних блоків людської психіки.
Структурні концепції, як правило, виявляються строго гіпотетичними за своїм
походженням. Задля пояснення того, що собою представляють люди, персонологи
запропонували певну мозаїчного типу сукупність, котра складається з окремих
концепцій. Одним з найбільш популярних прикладів структурних концепцій
виявляється концепція рис особистості. Риса тут розглядається як стійка якість чи
схильність

людини

поводитися

певним

чином

у

різних

ситуаціях.

Розповсюдженими прикладами рис особистості є – імпульсивність, чесність,
чуйність та ін. Гордон Олпорт, Реймонд Кеттел, Ганс Айзенк – то є провідні
авторитети в галузі вивчення рис особистості. Вони вважають, що структуру
особистості якнайкраще можна представити схематично в термінах гіпотетичних
якостей, котрі покладаються в основу поведінки [856, с. 28].
Кардинально на новому рівні аналізу структура особистості може
описуватися на основі концепції типу особистості. Власне тип особистості
описується у вигляді сукупності множини різних рис, котрі утворюють
самостійну категорію з чітко визначеними кордонами. У порівнянні з
концепціями, що мають справу з суто рисами особистості, подібні концепції
передбачають більш постійні та більш узагальнені характеристики поведінки.
Через те, що людям є притаманними багато різноманітних рис, котрі виявляються
в різному ступені, їх зазвичай описують як приналежні до одного або іншого
типу. Так, Карл Густав Юнг дотримувався думки про те, що людей можна
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поділити на дві категорії: інтровертів й екстравертів. Виходячи з цієї позиції будьяка особистість однозначно буде або одне, або інше. Третього не дано апріорі.
Теорії

особистості

розрізняються

залежно

від

концепцій,

котрі

застосовуються під час опису структури особистості. Певні науковці висувають
надто складні та надзвичайно ретельно розроблені конструкти, множинність
складових частин яких пов’язується одна з іншою міріадами способів.
Запропонований Фройдом розподіл особистості за трьома рівнями – ід, его й
суперего виявляється наочною ілюстрацією надзвичайно складного опису
структури та її організації. У той же час, інші теоретики, навпаки, пропонують
набагато простіше організовані системи, які мають обмежену кількість складових
частин та достатньо малу кількість зв’язків між ними. Власне таким прикладом
може бути концепція особистісних конструктів, котру було запропоновано
представником когнітивної психології Джорджем Келлі задля пояснення відносно
постійних вимірів структури особистості.
Таким чином, можна дійти певного проміжного висновку, котрий є
важливим і для власне сприйняття теорій особисті в цілому, і для відбору теорій
особистості, провідні положення яких маємо прямо чи опосередковано у більшій
чи меншій мірі враховувати під час обґрунтування психолого-дидактичної основи
формування й розвитку соціальної рефлексії особистості та соціальної рефлексії
майбутніх учителів зокрема, а саме: будь-який підхід до особистості, якщо він
прагне бути корисним, має так чи інакше звертатися до проблеми: що саме
представляють собою стабільні, незмінні аспекти поведінки людини. Проблема
структури та, що більш важливо, природа її організації та впливу на
функціонування індивідуума виявляється провідним компонентом у всіх теоріях
особистості.
Звертаючись до питання про мотивацію, а також її роль у здійсненні будьякої людської діяльності, маємо говорити також про її значущість як окремої
«мінітеорії» у межах теорії особистості. Особливості мотиваційної сфери та вияву
мотивації допомагають зрозуміти особливості особистості в цілому, її здатності
до здійснення різноманітних видів діяльності. І не потрібно доводити, що для
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професійної діяльності майбутнього вчителя то є надто важливим. Психологи
переконують, що цілісна теорія особистості має пояснювати, чому люди
вчиняють саме так, а не інакше.
Концепції мотивації, або інакше висловлюючись, процесуальні аспекти
функціонування індивідууму, зосереджуються (певним чином фокусуються) на
динамічних,

таких,

що

змінюються,

особливостях

поведінки

людини.

Сприймаючи мотивацію як другий (і надто важливий у контексті здійснюваного
дослідження щодо формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення саме гуманітарних дисциплін) компонент теорії особистості, маємо
говорити про певну сукупність ключових питань, котрі пов’язуються саме з цим
компонентом (мотивації), а саме:
- Чому люди висувають перед собою власне одні або інші цілі та прагнуть
їх досягти?
- Які специфічні мотиви змушують людину діяти та скеровують її вчинки?
Наукові пошуки, котрі пов’язані з прагненням розуміння змінних, таких, що
розгортаються, аспектів поведінки, призвели, як наслідок, до певних теоретичних
знахідок. Висловлюються твердження на гіпотетичному рівні в деяких теоріях, що
всі особистісні процеси – від сексуальної розрядки до почуття гумору –
відбуваються через прагнення зменшити напругу. То є так звана редукціоністська
модель мотивації. Цю модель уперше описав Зігмунд Фройд, який вважав, що
фізіологічні (біогенні) потреби індивіда створюють напругу, і саме це спонукає
його шукати розрядки шляхом задоволення цих потреб. На противагу
редукціоністським, інші теорії роблять основний наголос на прагненні людини
оволодіти оточуючим середовищем і на жазі отримання нового досвіду з метою
насолоди. Ті, хто дотримуються останньої точки зору, стверджують, що по мірі
того, як людина дорослішає, її поведінка все частіше скеровується на здобуття
навичок і вмінь переважно для того, щоб підвищити рівень компетентності
(пам’ятаємо, що саме компетентнісний підхід у здійснюваному дослідженні
процесу формування соціальної рефлексії майбутніх учителів виявляється як
парадигмально-визначальний за певного інтегрованого сприйняття й урахування
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положень інших методологічних підходів у їх контамінаційно-комбінаторному
поєднанні) або ефективно взаємодіяти з оточенням, і все більш не так часто його
поведінка спрямовується виключно на зменшення напруги. Зрозуміло, що не
можна обмежуватися ані редукціоністською моделлю мотивації людини, ані
моделлю мотивації компетентності. Абрахам Маслоу, який є відомим теоретиком
у галузі мотивації, вважав, що у певні моменти індивідуумом рухає дефіцит
потреби й саме тоді він прагне зменшення напруги. В іншому разі його ведуть за
собою потреби, що зростають, і тоді він сам прагне підсилити напругу,
користуючись саме цим як засобом для реалізації свого особистісного потенціалу.
І хоча його узагальнений погляд видається найбільш правдоподібним, усе ж
більшість теоретиків схильні до того, щоб користуватися однією з двох моделей
(редукціоністською або компетентністною) під час пояснення поведінки людини
[856, с. 29-30].
Розвиток особистості як компонент теорій особистості видається в контексті
здійснюваного аналізу психолого-дидактичних основ проблеми формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів надто важливим щодо розуміння
загальних механізмів розвитку особистості майбутнього вчителя, а також
визначення у подальшому дидактичних (психолого-дидактичних) механізмів
впливу на цілеспрямований процес формування і розвитку дидактичного
феномену соціальної рефлексії. Саме тому маємо зупинитися на певних аспектах
розвитку особистості саме як компонента («мінітеорії») у межах теорій
особистості.
Отже,

якщо

особистість

розглядають

як

сукупність

стабільних

характеристик, котрі позначаються тривалістю існування, то розуміння того, як
вони розвиваються, набуває характеру чогось більшого, аніж власне вияву
допитливості. Концепції розвитку концентруються на проблемі того, як
мотиваційні аспекти функціонування особистості змінюються від раннього
дитинства до дорослості, а потім у літньому віці. Пояснення цих змін виявляється
ключовим компонентом у теорії особистості. Особистісний розвиток відбувається
протягом усього життя. Як наслідок, певні теоретики пропонують стадійну
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модель для розуміння фаз росту й розвитку в житті людини. Як приклад, можна
навести концепцію восьми стадій розвитку его, яку було сформульовано Еріком
Еріксоном. На противагу цьому, багато вчених-теоретиків підкреслюють роль
взаємовідносин між батьками та дитиною як значущого чинника в розумінні
проблеми розвитку. Так, Карл Роджерс надавав особливого значення тому, як
формується Я-концепція індивідуума – і стосовно пізнання, і в емоційному
відношенні – під впливом батьківських настанов і поведінки на етапі формування
особистості.
З усіх детермінант слід зробити акцент на наступному: приналежність до
однієї чи іншої культури призводить як результат через соціалізацію до
нормативних моделей у мисленні, емоціях і поведінці. Саме культурне оточення,
певне культурне середовище, формує в нас образ себе, форму стосунків і відносин
з іншими людьми, потреби та способи їх задоволення, а також цілі, досягти
котрих ми прагнемо. Приналежність до певного соціального класу визначає наш
індивідуальний статус, участь у соціальному житті, привілеї та можливості, якими
ми володіємо. Відбувається прямий чи опосередкований вплив на цінності,
установки та стиль життя окремої особистості.
Отже, коли йдеться про врахування положень тих чи інших теорій
особистості щодо подальшої розробки теорій, котрі обґрунтовують психологопедагогічні (відповідно й психолого-дидактичні) феномени, потрібно не забувати
про те, що теорії особистості розходяться в тому, якого значення в їхніх межах
набувають питання розвитку та змін, що відбуваються протягом життя. Цілісні
теорії особистості мають пояснювати розвиток структур і процесів, котрі є
основоположними у поведінці людини.
Таким чином, маємо говорити про те, що особистісне зростання
зумовлюється сукупністю зовнішніх і внутрішніх детермінант. До зовнішніх,
тобто детермінант оточення, відносять: приналежність індивідуума до певної
культури, соціально-економічного класу та унікального для кожного сімейного
середовища. У той же час, внутрішні детермінанти – то є: генетичні, біологічні та
фізіологічні чинники. Усі перераховані детермінанти розвитку особистості мають
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певний вплив на процес формування соціальної рефлексії особистості й мають
бути обов’язково враховані під час обґрунтування та реалізації дидактичних (а
навіть точніше, психолого-дидактичних) впливів у межах розроблюваної
авторської інтегрально-функціональної моделі дидактичної системи формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін [856, с. 31-32].
2.2 Особистість майбутнього вчителя як суб’єкт формування соціальної
рефлексії
Серед теорій особистості, на певних положеннях яких маємо зосередити
увагу в контексті обґрунтування психолого-дидактичних основ дослідження
проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів, перш за все,
переконані, слід згадати певні аспекти індивідуальної теорії особистості
Альфреда Адлера. Одним з центральних положень його теорії, чи навіть
провідним, є твердження про те, що індивідуум не може бути відділеним від
соціуму. Подібно представникам соціально-когнітивного напряму (Альберт
Бандура та Джуліан Роттер) він наголошував на соціальних детермінантах
особистості, а інші значущі теми, котрих він торкався у своїх дослідженнях,
зосереджуються навколо проблеми здібностей людини: творити свою судьбу,
долати примітивні спонукання та неконтрольоване середовище у боротьбі за
більш задовільне життя; удосконалювати себе та оточуючий світ через
самопізнання. Концепція Адлера суттєвої ролі соціальних сил у розвитку
особистості проглядається також у більш пізніх роботах Еріха Фромма, Карен
Хорні та Гаррі Стека Саллівена. Особливий наголос на підкреслюванні вольових і
творчих аспектів особистості здійснює прямий чи опосередкований вплив на цілу
плеяду видатних психологів, таких, як Гордон Олпорт, Абрахам Маслоу, Ролло
Мей, Віктор Франкл, Альберт Елліс та ін. Сучасного звучання набувають ідеї
Альфреда Альберта, котрі є важливими й для здійснюваного дослідження, а саме:
роль відвернення в розвитку антисоціальної особистості; компетентність як
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ознака зрілості; самооцінка та прагнення влади; концепція життєвого стилю;
самореалізація та корисність для інших; творчість і багато інших.
Структуру самоузгоджувальної й єдиної особистості Адлер визначав як
стиль життя. У його концепції більше, ніж у будь-якій іншій, утілюється спроба
розглядати людину як єдине ціле. У своїх роботах А. Адлер, таким чином,
висловлює основні тези індивідуальної психології:
- індивідуум як єдине та самоузгоджувальне ціле;
- людське життя як активне прагнення до досконалості;
- індивідуум як творче та самовизначальне ціле;
- соціальна приналежність індивідуума;
- індивідуальна суб’єктивність.
Коли він говорить про стилі життя, він виділяє типи особистості, пов’язані
зі стилями життя: управляючий тип; отримуючий тип; уникаючий тип; соціальнокорисний тип [856, с. 161-178].
Говорячи про психологічну спадщину Адлера маємо обов’язково згадати
про його концепцію соціального інтересу, у якій відображується його стійке
переконання в тому, що ми, люди, є соціальними творіннями, і якщо ми прагнемо
глибше зрозуміти себе, то маємо розглядати наші відношення з іншими людьми, а
ще у більш широкому розумінні, – соціально-культурний контекст, у якому ми
живемо.
Концепція

творчого

«Я»

виявляється

найголовнішим

конструктом

адлеровської теорії, його найвищим досягненням. Саме тоді, коли Адлер відкрив
й увів до своєї системи цей конструкт, усі інші концепції посіли відносно нього
підпорядкувальну позицію. У ньому втілюється активний принцип людського
життя; те, що надає їй значущості. А. Адлер стверджував, що стиль життя
формується під впливом творчих здібностей особистості. Тобто, кожна людина
має можливість вільно створювати свій власний стиль життя. І як наслідок, власне
люди виявляються відповідальними за те, ким вони стають і як вони поводяться.
Ця творча сила відповідає за ціль життя людини, визначає метод досягнення цієї
цілі та сприяє розвитку соціального інтересу, а також впливає на сприйняття й
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пам'ять. Вона також робить кожну людину вільним (самовизначальним)
індивідуумом. В адлеровській концепції творчого «Я» можна чітко побачити й
відчути його переконання в тому, що люди є господарями своєї власної долі.
Карл Густав Юнг у своєму відомому вислові говорив про те, що «Моє життя
– то є історія самореалізації несвідомого» [856, с. 197]. У своїй теорії особистості,
котра відома як аналітична психологія, він говорить про те, що індивідууми
мотивовані інтрапсихічними силами та образами, походження яких сягає далеко в
глибини еволюції. Саме наявність такого вродженого несвідомого містить у собі
глибоке коріння духовного матеріалу, який і пояснює притаманне людям
прагнення

до

творчого

самовираження.

Юнг

сформулював

концепцію

екстраверсії й інтроверсії. Він дійшов висновку та був переконаний у тому, що
лише за визначення цієї пари протилежних орієнтацій неможливо достатньо
повно пояснити всі розбіжності в ставленні людей до світу. Тому він розширив
свою типологію, включивши до неї психологічні функції (чотири) – то є
мислення, відчуття, почуття й інтуїція.
Юнг, маємо зробити певні узагальнювальні висновки, звертаючись до
проблеми

розвитку

особистості,

особливо

виокремлює

рух

у

напрямі

саморозвитку через інтегрування різних елементів особистості. Таким чином,
задля опису процесу об’єднання всіх аспектів особистості навколо самості
(одного з архетипів, за Юнгом), що відбувається протягом усього життя, він
застосовував термін «індивідуація». Процес індивідуації дає змогу самості стати
центром особистості, а надалі, як результат, допомагає індивідууму досягти
самореалізації. Але Карл Густав Юнг був переконаний, що дуже мало хто здатен
досягати такого високого рівня розвитку особистості [856, с. 207-208].
Ерік Еріксон як один з видатних представників его-психології наголошував
на динаміці розвитку его протягом життя (життєвого циклу). Він вважав, що
особистість – то є об’єкт впливу соціальних й історичних сил. За Еріком
Еріксоном, его представ як автономна особистісна структура. Психолог був
переконаний, що его проходить у своєму розвитку декілька універсальних стадій.
Він обґрунтовує свою епігенетичну концепцію розвитку особистості, згідно якої:
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послідовне розгортання життєвих стадій – результат взаємодії біологічного
становлення індивідуума з розширюваним простором його соціальних зв’язків.
Отже, Е. Еріксон виділяє вісім психосоціальних стадій, котрі описуються в
термінах провідних психологічних конфліктів:
- базальна довіра – базальна недовіра;
- автономія – стид і сумнів;
- ініціативність – провина;
- працелюбство – неповноцінність;
- его-ідентичність – рольове змішування;
- інтимність – ізоляція;
- продуктивність – інертність, застій;
- его-інтеграція – відчай [856, с. 262].
Загальні тези, котрі відбивають основні положення його психосоціальної
теорії особистості, можна передати в такому формулюванні:
- сильне дотримання принципів холізму, інвайронменталізму (домінування
впливу соціальних чинників) і змінюваності;
- помірне

дотримання

принципів

детермінізму,

раціональності,

об’єктивності, проактивності, гетеростазу, пізнавємості.
Еріх Фромм, у свою чергу, приділяє особливу увагу впливу соціальних і
культурних чинників на особистість. Він говорить про все збільшувану прірву
між свободою та безпекою, яка в сучасних йому умовах доходить до того, що
одиноцтво, відчуття власної незначущості та відчуженість стали визначальними
ознаками життя людини. І як наслідок, певна частка людей виявляє бажання втечі
від свободи, яке здійснюється через такі негативні механізми, як: авторитаризм,
деструктивність, конформність автомата. І як шлях звільнення він убачає в
набутті позитивної свободи завдяки спонтанній активності [856, с. 262-263].
Диспозиціональний напрям у розвитку теорій особистості висуває основною
ідею про те, що люди володіють певними внутрішніми якостями, що зберігаються
з плином часу та в різних ситуаціях. Наголос робиться на тому, що індивідууми
відрізняються один від одного за своїми характерологічними ознаками. Гордон
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Олпорт висуває й обґрунтовує теорію рис особистості. Він вважає, що провідним
завданням психології є пояснення унікальності індивідуума. Особистість
розглядається як динамічна організація тих внутрішніх психічних процесів, що
визначають типову поведінку й мислення. Практичне значення теорії Олпорта
пов’язується з тестом «Вивчення цінностей». Цей особистісний опитувальник
самооцінки, котрий спирається на типи цінностей Шпрангера, визначає
порівняльне вираження шести різних ціннісних орієнтацій, які Олпорт вважав, що
є суттєвими в об’єднувальній філософії життя. Було запропоновано короткі описи
типів людей, чиє життя визначається домінувальним впливом теоретичних,
економічних, естетичних, політичних або релігійних цінностей.
Реймонд Кеттел і Ханс Айзенк, котрих сприймаємо як теоретиків
факторного аналізу, застосовували статистичну процедуру, спрямовану на
виявлення

рис,

котрі

покладаються

в

основу

структури

особистості.

Прокоментуємо той факт, що факторний аналіз є інструментом для визначення
ступеня коваріації серед великої кількості перемінних, котрі вимірюються у
великої кількості людей. Така процедура описується ними як послідовна низка
дій: збір показників змінних на великій вибірці, створення таблиць взаємодій між
змінюваними перемінних (кореляційні матриці), визначення навантажень на
кожен фактор і присвоєння назв отримуваних факторів.
Кеттел розглядає особистість як те, що дає змогу нам спрогнозувати дії якоїнебудь людини у певній ситуації й виражається рівнянням R = f (S, P). На
переконання Кеттела, риси особистості представляють собою гіпотетичні
конструкції, котрі скеровують людину до стійкої поведінки із плином часу та за
наявності різних обставин. Структура особистості описується як така, що
складається з приблизно 16 факторів – висхідних рис. Одночасно, висхідні риси
можуть бути розмежовані на конституціональні та сформовані під впливом
оточуючого середовища. Уміння, або здатність, темперамент та динамічні риси
виявляються додатковими категоріями кваліфікацій рис особистості в системі
Кеттела, який також розрізнює загальні й унікальні риси. Три основні типи даних
застосовуються задля ідентифікації висхідних рис: реєстрація життєвих фактів (L-
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дані), результати використання опитувальників самооцінки (Q-дані) й об’єктивні
тести (OT-дані). Опитувальник «Шістнадцять особистісних факторів» (16 PF) був
розроблений Кеттелом задля вимірювання висхідних особистісних рис за даними
самооцінки. Було розроблено певний статистичний припис, котрий називають
багатостороннім абстрактним варіантним аналізом задля оцінювання відносної
долі участі спадковості та оточуючого середовища у формуванні певної риси.
Особистість на одну третину визначається генетикою й на дві третини – впливом
оточення (цей висновок є одним з визначальних щодо доведення актуальності
вивчення проблеми формування соціальної рефлексії особистості в цілому та
соціальної рефлексії майбутнього вчителя зокрема з позицій інтеграції суто
психологічного та дидактичного знання та досвіду). Він також у своїх працях
говорить про те, як сінтальність або визначальні характеристики груп впливають
на індивідуума.
Ханс Айзенк у своїй теорії типів особистості також спирається на
факторний аналіз. Ієрархічна модель структури особистості, за Айзенком, містить
у собі типи, риси особистості, звичні реакції та специфічні реакції. Типи
виявляються як певні континууми, на яких між двома екстремумами знаходяться
характеристики індивідів. Типи особистості не є дискретними та більшість людей
не підпадають під крайні категорії. Існує два головних типи (суперриси), котрі
покладаються в основу структури особистості: інтроверсія – екстраверсія та
стабільність – нейротизм. Особливості поведінки зумовлюються результатом
комбінацій цих двох типів.
Айзенком було розроблено декілька опитувальників для оцінювання трьох
домінувальних суперрис, котрі покладаються в основу його ієрархічної моделі
особистості.

На

основі

застосування

його

опитувальника

здійснюються

дослідження, котрі демонструють різницю у поведінці між інтровертами й
екстравертами [856, с. 322-325].
Цікавим, на наше переконання, з позицій здійснюваного дидактичного
дослідження та в контексті обґрунтування психолого-дидактичних основ
проблеми формування й розвитку соціальної рефлексії саме майбутніх учителів, є
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научувально-біхевіоральний

напрям

у

теорії

особистості,

започаткований

Берресом Фредеріком Скіннером. Особистість, з позицій научіння, – то є той
досвід, якого людина набуває протягом життя. То є накопичений певний набір
вивчених моделей поведінки. Научувально-біхевіоральний напрям має справу з
відкритими діями людини, що є похідними від її життєвого досвіду. Скіннер
вважає, що зовнішнє оточення є ключовим чинником людської поведінки. Він
переконує, що саме оточення, а зовсім не внутрішні психічні явища, формує
людину. То є ще один доказ доцільності вивчення проблеми формування саме
соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Психолог також стверджує, що
поведінка людини детермінована, прогнозована та контрольована оточенням.
Скіннер визнає, що існує два основних типи поведінки: респондентна поведінка
та оперантна поведінка. Респондентна поведінка – то є реакція-відповідь на
знайомий стимул, а оперантна поведінка визначається та контролюється
результатом, що слідує за ним. Так, за оперантної поведінки, за Скіннером,
генералізація стимулу відбувається за умови підсилення реакції, коли один
стимул зустрічається з іншими подібними стимулами. Дискримінація стимулів
полягає в тому, щоб реагувати по-різному на різні стимули оточення. Й одне, й
інше виявляється обов’язковим для ефективного функціонування. Метод
послідовних наближень, або формування, передбачає підсилення в тому випадку,
коли поведінка перетворюється на таку, яка є наближеною до бажаної. Скіннер
був переконаний, що саме вербальна поведінка, або мова, досягається через
процес формування. Ідея, котра має враховуватися, коли йдеться про організацію
та

здійснення

процесу

вивчення

саме

гуманітарних

дисциплін

як

підпорядкованого за умови урахування виявленого дидактичного потенціалу
певній меті, а в контексті обговорюваної проблеми, – то є забезпечення
цілеспрямованого впливу на формування й розвиток соціальної рефлексії
майбутніх учителів. Актуальною сферою сучасного застосування принципів
оперантного навчання за Скіннером – навчання навичкам спілкування. Нижче
будемо

говорити

обґрунтуванням

в

цьому

положень

контексті,

пов’язаному

психолого-дидактичної

з

визначенням

основи

та

досліджуваної
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проблеми, про комунікативну компетентність та її формування з позицій
урахування індивідуально-психологічних особливостей особистості. І тут ще один
висновок, пов'язаний з досвідом застосування теорії оперантного навчання
Скіннера: тренування упевненості в собі, припускається, основане на методиках
репетиції поведінки та самоконтролю, є дуже корисним задля того, щоб люди
поводилися більш успішно в різних соціальних інтеракціях [856, с. 366-367].
Не потрібно особливо докладати зусилля задля доведення необхідності
врахування

положень у контексті здійснюваного дослідження

проблеми

формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін, котрі розроблялися й обґрунтовувалися в межах
соціально-когнітивного напряму в теорії особистості. Основні роботи, пов’язані з
цим напрямом належать Альберту Бандурі та Джуліану Роттеру. Їхні теорії
суттєво відрізняються від радикального біхевіоризму Скіннера, але зберігають
наукову та експериментальну методологію, котра характеризує біхевіористський
підхід. Бандура вважає, що поведінка, особистісні аспекти та соціальні взаємодії –
то є взаємозалежні детермінанти, тобто на поведінку впливає оточення, але люди
також відіграють активну роль у створенні соціального оточувального
середовища й інших обставин, котрі виникають у щоденних транзакціях. Бандура
акцентує увагу на ролі научіння в набутті навичок поведінки. Ознаковою
характеристикою соціально-когнітивної теорії Бандури виявляється переконання
в тому, що поведінка людини здебільшого формується через спостереження або
як результат прикладів. Він розробив концепцію самоефективності – положення
про те, що людина може навчитися контролювати події, котрі впливають на її
життя. У цій концепції зроблено наголос на важливості самостійних впливів як
спонукального чинника в усіх аспектах функціонування людини – мотивації,
емоціях та діях.
Отже, соціально-когнітивна теорія описує модель взаємної причинності, у
якій пізнавальні, афективні та інші особистісні чинники та події оточення
працюють як взаємозалежні детермінанти.
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Основна теоретична концепція Бандури – моделювання або научіння через
спостереження. Ключове положення про те, що моделювання генерує научіння
переважно завдяки своїй інформативній функції, чітко відбиває когнітивну
орієнтацію мислення Бандури. Надалі, научіння через спостереження регулюється
взаємопов’язаними чинниками (їх чотири) – процесами уваги, збереження,
рухового відтворення та мотивації. Підсилення (підкріплення) у научінні
тлумачиться Бандурою через спостереження, котре відбиває його когнітивну
орієнтацію. Як правило, у соціально-когнітивній теорії зовнішнє підкріплення
зазвичай відбиває дві функції – інформативну та спонукальну. Надалі Бандура
підкреслює роль опосередкованого підсилення (підкріплення). Саморегулювання,
або те, як люди регулюють свою поведінку, виявляється також однією з важливих
ознак соціально-когнітивної теорії. У саморегулюванні важливого значення
набувають процеси самоспостереження, судження та самооцінки. Своє бачення
соціально-когнітивної теорії Бандура розширює через включення до неї
когнітивного механізму самоефективності задля пояснення певних аспектів
психосоціального функціонування. Концепція самоефективності пов’язується з
усвідомленням людиною своєї здатності вибудовувати поведінку відносно певної
специфічної задачі або ситуації. Самоефективність набувається з чотирьох
основних джерел: вибудовування поведінки, опосередкований досвід, вербальне
переконання й емоційний підйом.
Провідні положення соціально-когнітивної теорії відбивають наступні
основоположні ідеї:
- суворе дотримування положень раціональності, інвайронменталізму,
змінюваності та пізнаваємості;
- помірне дотримання елементаризму;
- середню позицію щодо положень свобода – детермінізм, суб’єктивність –
об’єктивність і проактивність – реактивність.
У роботах Бандури знаходимо положення, котрі ретельно представляють
його бачення проблеми самоконтролю на феноменологічному рівні. Він вважає,
що існує п’ять основних кроків, котрі включаються до поведінкового
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самоконтролю, – визначення змінюваної поведінки, збір основних даних,
розробка програми самоконтролю, виконання й оцінка програми самоконтролю та
завершення програми самоконтролю – поряд із прикладами, що показують, як
самоконтроль може бути здійснений у житті людини [856, с. 373-409].
У контексті виконуваного дослідження проблеми формування й розвитку
соціальної рефлексії майбутніх учителів особливу увагу слід приділити вивченню
положень теорії соціального научіння Джуліана Роттера. У своїй теорії
персонолог особливого значення надає значенню мотиваційних і когнітивних
чинників для пояснення поведінки в соціальних ситуаціях. Виділяється чотири
важливі перемінні, за Джуліаном Роттером, а саме:
- потенціал поведінки;
- очікування;
- цінність підкріплення;
- психологічна ситуація.
Ці перемінні включено Роттером до основної формули прогнозування, котра
демонструє, що потенціал певної поведінки за наявності конкретної специфічної
ситуації перетворюється на функцію очікування того, що підкріплення буде
слідувати за цією поведінкою, а також додаватиметься цінність очікуваного
підкріплення. Ще більш загальну формулу застосовує Роттер задля прогнозування
поведінки у повсякденних ситуаціях, до яких потрапляє людина. У цій формулі
відбивається те, що потенціалом потреби виявляється функція від свободи
діяльності та цінності потреби. Одночасно, на переконання Роттера, концепції
потреби,

потенціалу

потреби,

цінності

потреби,

свободи

діяльності

(із

включенням мінімальної цілі), дають змогу прогнозувати з більшою точністю
реальну поведінку в житті, аніж то може бути зробленим за допомогою основної
формули. Отже, у соціально-научувальній теорії Роттера цетральним конструктом
є локус контролю, або узагальнене очікування того, до якої міри люди
контролюють підкріплення у своєму житті. Вимірювання локусу контролю
обговорюється в термінах «Шкали інтернальності – екстернальності» Роттера, а
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також відзначено певні поведінкові характеристики, котрі пов’язуються з
індивідуальними розбіжностями за цією шкалою [856, с. 410-423].
Далі маємо зосередити напрям власного зацікавлення у процесі визначення
психолого-дидактичних

основ

процесу

формування

соціальної

рефлексії

майбутніх учителів на когнітивному напрямі в теорії особистості. Інтелектуальні
процеси є настільки самоочевидними, що майже всі персонологи сучасності у
певній мірі визнають їхній вплив на поведінку людини. Так, Джордж Келлі одним
із перших звертає увагу та надає особливого значення когнітивним процесам як
провідній ознаковій рисі функціонування людини. Він розробляє теоретичну
систему, яка загальновідома під назвою психології особистих конструктів. Він
вважає, що людина за своєю сутністю є вченим, дослідником, котрий прагне
зрозуміти,

інтерпретувати,

передбачити

та

контролювати

свої

особисті

переживання задля того, щоб ефективно взаємодіяти з ними. Саме таке бачення
людини як дослідника покладається в основу сучасної когнітивної орієнтації у
психології особистості. В основу когнітивної теорії Келлі покладається спосіб, за
допомогою якого індивіди осягають й інтерпретують явища (або людей) у своєму
оточенні. Келлі, коли називає свій підхід теорією особистісних конструктів,
намагається зосередити увагу саме на тих психологічних процесах, котрі дають
змогу людям організовувати та розуміти події, що відбуваються в їхньому житті.
Маємо розуміти, що теоретичні конструкти створюються науковцями задля
опису та пояснення подій, котрі вони вивчають. Так, теоретичний конструкт,
котрий визнається як провідний у системі Келлі – то є власне термін «конструкт»,
поняття про який персонолог потрактовує так: людина отримує та має судження
про світ за наявності понятійних систем, або моделей, котрі вона потім
намагається прилаштувати до об’єктивної дійсності. Таке прилаштування не
завжди є успішним. Але без таких систем світ буде представляти собою дещо
настільки недиференційоване й гомогенне, що людина не зможе його осмислити
[856]. І саме такі понятійні системи, або моделі, Келлі визначає власне як
особистісні конструкти. Таким чином, особистісний конструкт – то є ідея або
думка, якою людина послуговується, щоб усвідомити або інтерпретувати,
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пояснити чи передбачити власний досвід. Конструктом є стійкий спосіб, за
допомогою якого людина осмислює певні аспекти дійсності в термінах схожості
та контрасту. Валідність конструкту перевіряється з позицій його прогностичної
ефективності, ступінь якої може змінюватися. На переконання Келлі, усі
конструкти є біполярними та дихотомічними за своєю природою, тобто сутність
мислення людини полягає в усвідомленні життєвого досвіду в термінах
контрастів, чорного та білого, а не відтінків сірого.
Таким чином, Келлі переконує, що люди сприймають свій світ за
допомогою чітких систем або моделей, котрі називає конструктами. Кожна
людина володіє унікальною конструктною системою (особистість), яку вона
застосовує для інтерпретації життєвого досвіду. До основних положень, котрі
відбиваються в теорії особистісних конструктів, належать наступні:
- міцна спрямованість на положення раціональності, вимірюваності,
змінюваності, суб’єктивності та непізнаваємості;
- помірна спрямованість на положення холізму – інвайронменталізму;
- проміжна позиція щодо положення свобода – детермінізм.
Незважаючи на те, що теоретичні концепції Келлі мало розроблялися
іншими дослідниками, він розробив інструмент для оцінки особистості Реп-тест,
який активно застосовують у різних дослідженнях. Реп-тест оцінює особистісні
конструкти, котрі люди застосовують стосовно інтерпретації рольових відносин
та інших аспектів свого досвіду [856, с. 473-474].
Суттєвого

значення

для

розробки

психолого-дидактичних

основ

дослідження проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін, на наше переконання, набуває
гуманістична психологія – третій (разом із психоаналізом і біхевіоризмом) і
найновіший напрям у персонології. У гуманістичній психології пропонується
кардинально протилежне потрактування людської природи (якщо порівнювати з
психоаналітичним і бехевіористським). Персонологи, котрі вважають себе
приналежними до цього напряму, говорять про те, що людина за своєю природою
є гарною та здатною до самовдосконалення. Дуже важливим, переконані, є
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положення гуманістичної психології про те, що власне сутність людини постійно
рухає її в напрямі особистісного зростання, творчості й самодостатності. І лише
тільки надзвичайно сильні протидіючі обставини можуть завадити цьому.
Представники гуманістичної психології також стверджують, що люди – у вищій
мірі свідомі та розумні істоти, і вони є без домінувальних несвідомих потреб і
конфліктів. У цілому, вони сприймають людей як активних творців власного
життя, котрі мають свободу обирати й розвивати стиль життя. І ця свобода
обмежується лише фізичними й соціальними впливами. Саме тому маємо більш
детально зупинитися на положеннях гуманістичної психології, котрі можуть стати
в нагоді в контексті обґрунтування теоретичних основ проблеми формування
соціальної рефлексії особистості в цілому та соціальної рефлексії майбутнього
вчителя зокрема. Багато хто з відомих теоретиків схилялися до подібних поглядів
(Келлі, Фромм, Олпорт і Роджерс), але саме Абрахам Маслоу сприймається як
видатний і всесвітньо відомий представник гуманістичної теорії особистості. У
його теорії самоактуалізації особистості відбиваються провідні положення
гуманістичного напряму у психології.
Абрахам Маслоу [491] наголошує на унікальності людини та на наявності
потенціалу саморегульованого й ефективного функціонування. Однією з
провідних і ключових ідей теорії Маслоу є положення про те, що кожну людину
слід сприймати та вивчати як єдине, унікальне, організоване ціле. Його відома
холістична точка зору відбивається в не менш відомому вислові: «Ціле – більше
ніж і відмінне від суми його частин». Мотивація, за А. Маслоу, впливає на
людину в цілому, а не лише на окремі частини її організму.
Наступним важливим, у контексті здійснюваного дослідження, є положення
про те, що визнається пріоритетність творчої сторони в людині. То є одна з
найголовніших концепцій гуманістичної психології. Маслоу був дійсно першим,
хто проголосив, що творчість є найбільш універсальною характеристикою
людини. Він говорить про творчість як про рису, що є потенційно наявною в усіх
людей від народження. Творчість – то є універсальна функція людини, котра
призводить до всіх форм самовираження.
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Концентрумом гуманістичної психології є мотиваційні процеси. Маслоу
висуває гіпотезу, що всі потреби людини є вродженими та є організованими як
ієрархічна система пріоритету чи домінування.
Концепція ієрархії потреб у мотивації людини, за А. Маслоу [491], є
упорядкованою в такій послідовності:
- фізіологічні потреби;
- потреби безпеки та захисту;
- потреби приналежності та любові;
- потреби самоповаги (значущість, компетентність);
- потреби самоактуалізації, або потреби особистого вдосконалення
(реалізація потенціалу).
Прокоментуємо останні два ієрархічні щаблі. Щодо потреб самоповаги, то
Маслоу поділяє їх на два основних типи, а саме: самоповага та повага з боку
інших (сприймаємо це положення як одне з необхідних для врахування щодо
розуміння положень теорії формування соціальної рефлексії майбутніх учителів).
Самоповага передбачає такі поняття, як компетентність, упевненість, досягнення,
незалежність і свобода.
2.3 Комунікативність

як

основа

успішного

розвитку

соціальної

рефлексії майбутнього вчителя
О. Леонтьєв [392] виділяє такі характеристики спілкування: орієнтація
спілкування; психологічна динаміка спілкування; семіотична спеціалізація
спілкування; ступінь опосередкованості спілкування.
Під орієнтацією спілкування він розуміє найбільш загальну цільову
характеристику спілкування. Специфічна орієнтація одного чи іншого різновиду
спілкування так чи інакше безпосередньо відбивається на його засобах і на
здійсненні власне процесів спілкування. Для нашого дослідження, що стосується
розвитку

соціальної

рефлексії

майбутніх

учителів

у

процесі

вивчення

гуманітарних дисциплін, важливим виявляється той факт, що розрізняють
соціально-орієнтоване

спілкування

й

особистісно-орієнтоване.

Щодо
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психологічної динаміки спілкування як характерологічної ознаки спілкування
маємо говорити, що вона визначається тим, що то є достатньо широка
характеристика, котра відображує психологічний зміст спілкування. У той же час
семіотична спеціалізація спілкування як характеристика спілкування визначається
тим, які засоби застосовуються у спілкуванні. Розрізняють матеріальне та знакове
спілкування. У свою чергу, у межах знакового спілкування можна виділити:
мовленнєве

спілкування;

спілкування

за

допомогою

знакових

систем,

психологічно еквівалентних мові (мова жестів); спілкування за допомогою
вторинних знакових систем з опорою на мову; спілкування за допомогою
вторинних знакових систем специфічного характеру; спілкування за допомогою
матеріальних об’єктів, що осмислюються залежно від ситуації.
Ступінь опосередкованості спілкування – то є здебільшого кількісна, ніж
якісна характеристика. Іншими словами, її можна визначити як певну соціальну
«дистанцію», що відділяє комунікатора від реципієнта.
Цікавим аспектом у контексті визначення психолого-дидактичних основ
дослідження проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін є питання, котрі стосуються визначення
видів спілкування та питання, пов’язані з визначенням критеріїв оцінювання
задоволеності спілкуванням. Форми та різновиди спілкування є надзвичайно
різноманітними. Існує декілька класифікацій спілкування:
- за змістом;
- за рівнем взаємодії індивідів у процесі спілкування;
- за засобами;
- міжособистісне та масове спілкування.
За змістом розрізняють такі види спілкування: матеріальне (обмін на рівні
предметів і продуктів діяльності); когнітивне (обмін на рівні знань); кондиційне
(обмін на рівні станів); мотиваційне (обмін на рівні спонукань, цілей, інтересів,
мотивів, потреб); діяльнісне (обмін на рівні дій, операцій, умінь, навичок);
безпосереднє й опосередковане.
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За рівнем взаємодії індивідів у процесі спілкування розрізняють:
особистісно-орієнтоване; соціально-орієнтоване та предметно-орієнтоване. У
контексті розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя цікавим виявляється
саме соціально-орієнтоване спілкування, тобто міжгрупова взаємодія, а також у
парадигмі особистість – група.
Міжособистісне спілкування – то є безпосереднє, здебільшого на постійній
регулярній основі спілкування в малих групах. Цікавим для здійснюваного
дослідження є твердження про те, що головна умова міжособистісного
спілкування – певне знання учасниками спілкування індивідуальних особливостей
один одного, що видається можливим лише на основі спільного досвіду, емпатії,
взаєморозуміння. Масове спілкування – то є множинні, зазвичай швидкоплинні,
безпосередні контакти незнайомих одного з одним людей. У той же час масову
комунікацію визначають як наближений до опосередкованого спілкування
процес, коли повідомлення надсилаються та є призначеними не для окремих
людей, а для більших соціальних груп за допомогою засобів масової комунікації.
Цікавими

є

ідеї

Є. Рогова

[721] щодо

діалогічного,

імперативного

та

маніпулятивного спілкування.
Імперативне спілкування часто називають авторитарним, або директивним.
Воно характеризується тим, що один з партнерів прагне підкорити іншого,
намагається контролювати його поведінку та думки, примушує його до певних
дій. Одночасно партнер спілкування розглядається як машина, якою треба
управляти, як бездушний об’єкт дії. Особливість авторитарного впливу полягає в
тому, що кінцева ціль спілкування – примушення партнера до чого-небудь –
навіть не приховується.
Далі зупинимося на певних питаннях, котрі стосуються маніпулятивного
спілкування,

що

є

дуже

подібним

відносно

імперативного.

Метою

маніпулятивного спілкування є прагнення здійснити вплив на партнера по
спілкуванню, але, як правило, досягнення своїх намірів відбувається приховано.
Партнера сприймають як носія певних, «потрібних» нам властивостей і якостей.
Нерідко людина, котра обирає в якості основного саме цей тип відносин з іншими,
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як наслідок, перетворюється на жертву. Спілкуючись із самим собою, вона
починає оцінювати себе як, образно кажучи, одну з шахових фігур на дошці, а
також керуватися неправдивими мотивами та цілями, утрачаючи сенс власного
життя. Результати досліджень (Е. Шостром, 1992; Є. Доценко, 2003) показують,
що маніпулятора характеризують неправдивість і примітивність почуттів, апатія
до життя, стан суму, надмірний самоконтроль, певний цинізм, недовіра до себе й
до інших. За Е. Шостром [878], виділяють чотири типи маніпулятивних систем, а
саме: активний маніпулятор; пасивний маніпулятор; маніпулятор, котрий
змагається; байдужий маніпулятор.
Спробуємо розкрити зміст кожної з перерахованих маніпулятивних систем.
Так, активний маніпулятор – то є людина, котра намагається управляти іншими за
допомогою активних методів.
Пасивний маніпулятор на противагу активному вдає з себе безпомічного та
глупого, надаючи змогу оточуючим думати та працювати замість нього.
Маніпулятор, котрий постійно змагається, сприймає життя як постійно
триваючий турнір, нескінченний ланцюг перемог і поразок.
Байдужий

маніпулятор,

індиферентності. Він

як

намагається

правило,

грає

удавання

уникнути,

відійти,

байдужості,

відсторонитися

від

контактів. Його методи є або активними, або пасивними. Життєва філософія –
відкидати турботу.
Маніпулятивну

й

імперативну

форми

спілкування

характеризують

переважно як монологічне спілкування. Людина, яка сприймає іншого як об’єкт
власного впливу, як правило, спілкується сама із собою, не бачить справжнього
співрозмовника, ігнорує його.
У той же час маємо говорити про діалогічне спілкування, котре є абсолютно
протилежним у порівнянні з маніпулятивним й авторитарним, оскільки
ґрунтується

на

партнерських

стосунках.

Діалогічне

спілкування

часто

сприймають як гуманістичне, тобто спілкування, котре дає змогу досягти більш
глибокого взаєморозуміння, саморозкриття співрозмовників.
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Про те, що відбувається діалогічне спілкування, можна говорити лише в
тому випадку, коли витримується певна сукупність правил взаємовідносин, а
саме:
- психологічне налаштування на емоційний стан співрозмовника та
власний психологічний стан (то є дотримання принципу «тут і зараз»);
- повна довіра стосовно намірів партнера без оцінювання його особистості
(принцип довіри);
- сприйняття співрозмовника як рівного, такого, хто має право на власні
міркування та рішення (принцип парітетності);
- спрямованість спілкування на загальні проблеми та невирішені питання
(принцип «проблематизації»);
- звернення до співрозмовника від власного ім’я (без посилання на іншу
думку), висловлення своїх справжніх почуттів і бажань (принцип
персоніфікації спілкування).
Наступним

аспектом

висвітлення

специфічних

особливостей

комунікативності особистості в контексті дослідження проблеми формування й
розвитку соціальної рефлексії майбутніх учителів має стати звернення до питань,
котрі стосуються розуміння функцій спілкування.
Так, за Є. Роговим [721] виділяють п’ять основних функцій спілкування:
- прагматичну;
- формувальну;
- підтверджувальну;
- організації та підтримки міжособистісних стосунків;
- внутрішньоособистісну.
Зупинимося більш детально на кожній з них.
Прагматична функція спілкування реалізується під час взаємодії людей у
процесі сумісної діяльності. Формувальна виявляється у процесі розвитку людини
та її становлення як особистості. Функція підтвердження (підтверджувальна
функція) виявляється в тому, що лише під час спілкування з іншими людьми
можна пізнати, зрозуміти й утвердити себе для самого себе. Функція організації та
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підтримки

міжособистісних

стосунків

є

однією

з

провідних.

Внутрішньоособистісна функція спілкування також є однією з найважливіших,
оскільки завдяки діалогу із самим собою ми власне й приймаємо певні рішення,
здійснюємо певні вчинки.
В. Панферов [629] виділяє функції людини як суб’єкта спілкування:
- комунікативні функції;
- інформаційні функції;
- когнітивні функції;
- емотивні функції;
- конативні функції;
- креативні функції.
Спробуємо розкрити всі ці групи функцій. Так, комунікативні функції
забезпечують взаємозв’язок людей на рівні індивідуальної, групової й суспільної
взаємодії. Інформація набуває форми різних знаків, котрі утворюють мову
спілкування. Саме тому ефективність реалізації комунікативних функцій
зумовлюється ступенем вирішення проблеми в системі «канал – знак».
Інформаційні функції забезпечують прийом і зберігання інформації,
слугують цілям передавання соціального наслідування індивідуального та
загальнолюдського досвіду (то є надто важливим у контексті визначення
психолого-дидактичних основ здійснюваного дослідження формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін).
Інформація передається каналами зв’язку у вигляді знаків і їхніх комплексів (слів,
жестів, міміки та ін.), за котрими закріплено певні визначені значення.
Ефективність інформаційних функцій спілкування залежить від успішності
розв’язування проблем у системі «знак – значення».
Когнітивні функції спрямовано на інтерпретацію співвідношення знак –
значення з цілями визначення сенсу та збагачення досвіду самопізнання та
взаємопізнання партнерів для оптимальної взаємодії. Ефективність реалізації
когнітивних функцій спілкування, перш за все, залежить від успішності
розв’язування проблеми в системі «значення – смисл», пов’язаної із визначенням
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можливостей партнерів розв’язувати та виконувати певні конкретні задачі
сумісної діяльності.
Емотивні функції виявляються у переживанні людиною своїх відносин із
людьми, а також в емоційному зв’язку з дійсністю. Взаємовідносини людей тісно
пов’язуються з їхніми уявленнями один про одного. Саме тому ефективність
емотивних функцій спілкування залежить від успішності розв’язування проблеми
в системі «зміст – ставлення».
Конативні функції забезпечують управлінський вплив на особистість у всіх
процесах життєдіяльності, котрі пов’язані з прагненням людини до одних або
інших цінностей, спонукальними силами людини, регулюючи поведінку
партнерів у спільній діяльності через процес спілкування. Конативні функції у
процесах спілкування виявляються у межах розв’язування проблеми в системі
«ставлення

–

поведінка»,

ефективність

розв’язування

якої

передбачає

узгодженість взаємодій партнерів.
Креативні функції спрямовано на перетворення людей у процесах
спілкування, зміну та виховання особистості. Креативні функції у процесах
спілкування виявляються в розв’язуванні проблем, котрі виникають у контексті
співвідношення в системі «поведінка – особистість». Перераховані функції як
кожна окремо, а також і в цілому, отримали достатнє теоретичне обґрунтування
як функції спілкування у працях багатьох психологів. На основі вивчення й
узагальнення результатів багатьох досліджень В. Панферов [629] дійшов висновку
про те, що всі шість визначених функцій спілкування певним чином
трансформуються в одну, головну функцію спілкування – регуляторну, котра
виявляється у взаємодії людини з іншими людьми. У такому разі спілкування
буде слугувати як механізм соціально-психологічної регуляції поведінки в
спільній діяльності людей. І це положення є достатньо важливим у контексті
досягнення цілей вивчення та дослідження проблеми формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у цілому та саме у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін зокрема.
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Саме в контексті досліджуваної проблеми формування та розвитку
соціальної рефлексії особистості в цілому та особистості майбутнього вчителя
зокрема доцільно згадати про функції спілкування, котрі виділяє О. Філатова, а
саме:
- інструментальна;
- трансляційна;
- експресивна;
- самовираження;
- соціального контролю;
- соціалізації та ін.
Зрозуміло, що суттєво важливими щодо проблеми формування соціальної
рефлексії майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
найбільш дотичні останні дві, але всі інші також є впливовими прямо чи
опосередковано. Тому зупинимося на їх більш детальному розкритті.
Так, реалізація інструментальної функції зумовлює передачу інформації
задля здійснення визначених дій.
Трансляційна функція забезпечує передачу конкретних способів діяльності,
оцінок та ін.
Експресивна функція передбачає взаєморозуміння переживань й емоційних
станів.
Важливою є функція самовираження, котра говорить сама за себе.
Функція соціального контролю як функція спілкування детермінує
регламентацію поведінки та діяльності.
Функція соціалізації чітко відбиває зміст феномена соціалізації.
Далі маємо також згадати про рівні спілкування, котре може відбуватися, як
доведено, дійсно на різних рівнях, котрі визначаються загальною культурою
суб’єктів,

які

взаємодіють,

їхніми

індивідуальними

й

особистісними

характеристиками, особливостями наявної ситуації, соціальним контролем й
іншими чинниками. Особливо впливовими виявляються ціннісні орієнтації тих,
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хто спілкуються, а також їхнє ставлення один до одного. Є. Андрієнко [17] свого
часу виділив три рівні спілкування, а саме:
- фатичний (від лат. Fatuus – глупий);
- інформаційний;
- особистісний.
Найбільш примітивним рівнем спілкування виявляється фатичний рівень,
котрий передбачає простий обмін певними репліками задля підтримування
розмови в умовах, коли ті, хто спілкуються, не надто зацікавлені у взаємодії, але
змушені спілкуватися. Таке спілкування є дещо автоматичним і певним чином
обмеженим.
Коли йдеться про інформаційний рівень спілкування, відбувається обмін
цікавою для співрозмовників новою інформацією, що є джерелом якихось видів
активності людини (мислительної, емоційної, поведінкової). Інформаційний
рівень спілкування зазвичай має стимулювальний характер і превалює в умовах
спільної діяльності або під час зустрічі старих друзів.
І найбільш цікавим, на наше переконання, виявляється особистісний рівень
спілкування. За такого спілкування відбувається взаємодія, під час якої суб’єкти
здатні демонструвати найбільш глибоке саморозкриття та розуміти сутність іншої
людини, самого себе та навколишнього світу. Особистісний рівень спілкування
також може сприйматися як духовний. Такий рівень взаємодії виникає в
особливих ситуаціях і в особливих умовах, коли в людини з’являється натхнення,
осяяння, почуття любові, відчуття єднання зі світом, щастя та ін.
У контексті здійснюваного дослідження, а також саме стосовно визначення
психолого-дидактичних основ вивчення проблеми формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, маємо
звернути увагу на той факт, що саме особистісний рівень спілкування є
просоціальним рівнем, тобто корисним для суспільства, оскільки побічним
ефектом такого спілкування виявляється моральне вдосконалення людей.
Фатичний

й

інформаційний

рівні

можуть

мати

як

соціально-позитивні

(просоціальний), так і соціально-негативні (антисоціальний) контекст.

188
Варто також згадати про результати досліджень, котрі представлено
Н. Казаріновою та В. Куніциною [376]. Ідеться про те, що характер мети (цілі або
цілей) і психологічна дистанція, що виникає між партнерами, дає змогу виділити
різні рівні спілкування, а саме:
- ритуальний, або соціально-рольовий, рівень;
- діловий, або маніпулятивний рівень;
- інтимно-особистісний рівень.
Отже,

ритуальний,

або

соціально-рольовий,

рівень

зумовлює

ціль

спілкування: виконання очікуваної від людини ролі, демонстрацію знання норм
соціального середовища. Одночасно спілкування має, як правило, анонімний
характер незалежно від того, відбувається воно між незнайомими, знайомими або
близькими людьми.
Діловий, або маніпулятивний рівень спілкування як мету визначає
організацію спільної діяльності, пошук засобів підвищення ефективності
співпраці.

Партнери

одночасно

оцінюються

не

з

позицій

унікальності,

неповторності особистості, а з позицій того, наскільки добре вони можуть
виконувати

поставлені

перед

ними

завдання,

тобто

оцінюються

їхні

функціональні якості.
Інтимно-особистісний рівень спілкування за мету має задоволення потреби
в розумінні, співчутті, співпереживанні. Для цього рівня визначальною є
психологічна близькість, емпатія, довірливість.
Структура спілкування уявляється як єдність трьох його складових аспектів:
- перцептивного;
- комунікативного;
- інтерактивного.
Так, перцептивна складова передбачає сприйняття та розуміння партнерами
один одного у процесі спілкування. Перцептивні навички виявляються в умінні
управляти своїм сприйняттям; розуміти настрій партнера за вербальними та
невербальними

характеристиками;

усвідомлювати

психологічні

сприйняття й ураховувати їх для зниження його викривлення.

ефекти
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Комунікативна складова (обмін інформацією між індивідами, котрі
спілкуються); то є ефективне застосування як вербальних, так і невербальних
засобів спілкування.
Інтерактивна складова (взаємодія суб’єктів, котрі навчаються); сюди
відносяться

позиції,

стилі,

стратегії,

котрі

застосовують

партнери

за

спілкуванням. Серед можливих позицій у спілкуванні можна виділити такі
надбудови щодо партнера, як «зверхньо», «на рівних», «знизу» або відсторонену
позицію.
Отже, надалі слід проаналізувати кожну складову структури спілкування
(перцептивну, комунікативну, інтерактивну) в контексті дослідження психологодидактичних основ формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
Почнемо більш ґрунтовний аналіз із висвітлення проблематики розуміння
перцептивного аспекту спілкування. Так, сутність соціальної перцепції полягає в
образному сприйманні людиною самої себе, інших людей і соціальних явищ
оточуючого середовища. Термін «соціальна перцепція» було введено Д. Брунером
ще в 1947 під час розробки кардинально нового підходу до сприйняття, за
Г. Андреєвою (1998). Під соціальною перцепцією, перш за все, розуміли
соціальну зумовленість міжособистісного та міжгрупового сприйняття. З часом
соціальну перцепцію стали визначати як процес сприйняття соціальних об’єктів,
тобто інших людей, соціальних груп, великих соціальних спільнот. Отже, саме
таке потрактування терміну активується в соціально-психологічній літературі, що
є достатньо важливим для здійснюваного дослідження в цілому та розроблення й
узагальнення положень стосовно представлення психолого-дидактичних основ
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін.
Існує певний напрям у наукових дослідженнях, де передбачено програму
вивчення психіки з позицій гештальтів – образів, цілісних структур, котрі є
первісними відносно своїх компонент. Саме тоді образ сприймається як певна
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функціональна структура, що виявляється за притаманними саме їй законами
покликаною упорядковувати багатоманіття окремих явищ [759].
Як певний результат і форма відображення предметів і явищ матеріального
світу образ у свідомості людини є найважливішою ключовою умовою сприйняття.
За своїм змістом образ виявляється об’єктивним саме тією мірою, якою він
адекватно відображує дійсність. Образ існує на рівні почуттів (відчуття,
сприйняття, уявлення) і на рівні мислення (поняття, судження, умовивід).
Процеси соціального сприйняття, як правило, істотно відрізняються від
сприйняття несоціальних об’єктів. Така відмінність полягає в наступному:
- соціальні об’єкти не є пасивними й індиферентними відносно суб’єкта
сприйняття;
- соціальні образи мають завжди смислові й оцінні інтерпретації;
- суб’єкт й об’єкт сприйняття – то є люди – принципово подібні;
- помилковість сприйняття іншої людини є значно більш складною не
лише для перевірки, але й для виправлення.
Отже, як правило, можна дійти певного узагальнювального висновку, а
саме: сприйняття виявляється активним процесом, а іншими словами, власне те,
що ми сприймаємо, і те, яким чином ми інтерпретуємо сприйняту інформацію, з
одного боку, визначається нашим станом, а з іншого – знаходиться під нашим
власним контролем.
Наступним питанням, котре потребує неабиякої уваги, у контексті логіки
подальшого висвітлення проблеми розуміння основних положень психологодидактичних основ формування та розвитку соціальної рефлексії майбутніх
учителів

у

процесі

вивчення

гуманітарних

дисциплін,

є

механізми

міжособистісного сприйняття.
Перш за все, маємо говорити про механізми соціальної перцепції.
Механізми соціальної перцепції розуміємо як певні способи, за допомогою яких
людина має змогу інтерпретувати, розуміти й оцінювати іншу людину. Як
правило, механізми соціальної перцепції поділяють на дві групи залежно від
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об’єкта сприйняття, а саме: то є механізми міжособистісного сприйняття та
механізми між групового сприйняття.
До найбільш прийнятних механізмів міжособистісного сприйняття, як
правило, відносять: ідентифікацію; емпатію; децентрацію; соціальну рефлексію;
атракцію; казуальну атрибуцію. Зрозуміло, що в контексті здійснюваного
дослідження, нас найбільше цікавить соціальна рефлексія, але з позицій саме
визначення психолого-дидактичних засад формування й розвитку провідного
дидактичного феномена дослідження, маємо коротко схарактеризувати й інші
механізми міжособистісного сприйняття.
Отже, розпочинаємо з ідентифікації. Пропонується декілька потрактувань
цього поняття. Так, А. Реан [689] вважає, що то є здатність і вміння людини
відійти від своєї позиції, «вийти зі своєї оболонки» і поглянути на ситуацію очима
партнера під час взаємодії.
Як ідентифікацію О. Бодальов [87] визначає спосіб розуміння іншої людини
через свідоме та несвідоме уподібнення її самому собі. То є найбільш простий
спосіб розуміння іншої людини.
Наступний феномен, котрий потребує визначення сутнісного розуміння –
емпатія. Під емпатією розуміємо осягнення емоційного стану, проникнення –
занурення у почуття й переживання іншої людини.
Далі, маємо говорити про децентрацію. Децентрація – то є здатність й
уміння людини відійти від своєї власної позиції та поглянути на партнера й на
ситуацію взаємодії ніби зі сторони, очима стороннього спостерігача. Оскільки цей
механізм вивільняє від емоційної упередженості, він виявляється одним із
найбільш ефективних у процесі пізнання іншої людини.
І центральним поняттям здійснюваного дослідження є соціальна рефлексія.
Як механізм міжособистісного сприйняття соціальна рефлексія розуміється як
осмислення індивідом того, як він сприймається партнером по спілкуванню.
Свого часу О. Бодальов [90] зазначав, що інтенсивність і повнота вияву
комунікативної рефлексії безпосередньо залежить від суб’єктивної значущості
партнера.
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Атракція – особлива форма сприйняття та пізнання іншої людини, котра
ґрунтується на формуванні по відношенню до неї стійкого позитивного почуття.
Як механізм соціальної перцепції атракція розглядається зазвичай у трьох
аспектах: як процес формування привабливості іншої людини; як результат цього
процесу; як якість відносин.
Виокремлюють також три рівні атракції: симпатія, дружба, любов. За
Д. Майерс [420], як правило, описують певні чинники, котрі стимулюють вияв
атракції, а саме: географічно близьке знаходження (наприклад, сусідство,
навчання в одному класі та ін.); взаємодія й антиципація взаємодії; просте
знаходження у полі зору; фізична привабливість; схожість світосприймання; гарне
ставлення до суб’єкта сприйняття.
У свою чергу, усі чинники, котрі стимулюють атракцію, Н. Казарінова та
В. Куніцина [376] поділяють на дві групи, а саме:
- зовнішні чинники, тобто ті, котрі існують до того, поки розпочинається
процес спілкування, такі як потреба в аффіліації (довірі), емоційному
стані партнерів по спілкуванню, просторова близькість;
- внутрішні чинники, котрі виникають у процесі взаємодії.
То може бути фізична привабливість партнера по спілкуванню, стиль
спілкування, чинник подібності між партнерами, висловлення особистісного
ставлення до партнера у процесі спілкування.
Механізм

міжособистісного

сприйняття,

котрий

потрактовуємо

як

казуальну атрибуцію, пов’язується із приписуванням причин, що пояснюють як
власну поведінку, так і поведінку іншої людини. Дослідження атрибуції
аналізують, як правило, певного аспекту сприйняття психологію здорового
глузду, завдяки якій людина може осягнути повсякденні буденні події. Ідеться
про те, що феномен атрибуції виникає саме тоді, коли відчувається нестача
інформації про іншу людину, і цю нестачу потрібно замінити через приписування
(атрибуції). У процесі міжособистісного сприйняття характерологічні ознаки
атрибуції, як правило, виявляються залежними від таких показників:
- від ступеня унікальності або типовості вчинка;
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- від соціальної доцільності або недоцільності вчинка;
- від того, чи є суб’єкт сприйняття безпосереднім учасником події або її
спостерігачем.
Так, за Г. Келлі, виділяють наступні типи (їх три) атрибуції: особистісну;
об’єктивну; обставинну.
Коротко розкриємо кожен тип атрибуції:
 особистісна – причину приписуємо саме тому, хто особисто вчинив
дію;
 об’єктивна – причину приписуємо тому об’єкту, на котрий
спрямовано дію;
 обставинна

–

причина

того,

що

відбулося,

приписується

обставинам, ситуації, котра складається.
Стосовно казуальної атрибуції виділяють певні типові фундаментальні
помилки, котрі мають місце. До таких помилок відносимо:
- тенденцію переоцінювати роль особистісних чинників і недооцінювати
вплив ситуації, обставин;
- помилка помилкового консенсусу (погодження);
- помилка нерівних можливостей рольової поведінки;
- ігнорування інформаційної значущості того, що не відбулося.
Далі зупиняємо увагу на механізмах міжгрупового сприйняття в контексті
подальшого представлення психолого-дидактичних засад формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. До
механізмів

міжгрупового

сприйняття,

за

В. Агеєвим,

відносимо

внутрішньогруповий фаворитизм, фізіономічну редукцію, стереотипізацію [7].
Так, під внутрішньогруповим фаворитизмом розуміємо тенденцію сприяння
в соціальній перцепції членам власної групи на противагу, а іноді навіть на шкоду
членам іншої групи. Спираючись на дослідження М. Шеріфа й отримані
результати цих досліджень, В. Агеєв [7] визначає певну сукупність чинників,
котрі блокують його актуалізацію внутрішньогрупового фаворитизму:
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- більш

загальні

(«надгрупові»)

цілі

й

соціально

значущі

(не

«групоцентровані») цінності міжгрупової взаємодії;
- однозначність тлумачення, доступність й очевидність саме тих критеріїв,
на основі яких виноситься іззовні рішення про успіх чи невдачу групи;
- перемежування невдач й успіхів групи в міжгруповій взаємодії;
- взаємодія між групами як певна модель «співробітництва».
Звертаємося також до висвітлення змістового наповнення категорії
«фізіономічна редукція», котру було згадано вище як один з механізмів
міжгрупового сприйняття. Отже, під фізіономічною редукцією розуміємо
сприйняття

зовнішності

іншої

людини

з

одночасною

або

подальшою

інтерпретацією її як особистості. Кожна культура, як правило, пропонує свої
власні й іноді достатньо специфічні способи, свого роду ключі для забезпечення
сприйняття, чи то свого роду прочитування іншої людини. Вони здебільшого
виявляються достатньо доцільними й ефективними, коли застосовуються до
представників саме цієї культури, тобто надають змогу швидко, часто навіть
автоматично й разом з тим адекватно сприймати іншу людину. Але разом з тим,
те, що є сприйнятним стосовно представників однієї культури, може виявитися
зовсім неефективним стосовно проектування на представників інших культур.
Саме тому йдеться про те, що обов’язково слід ураховувати розбіжності між
культурами. І також варто розуміти, що певні способи прочитання особистості
задля нерозгорнутого автоматичного прочитання представників іншої культури є
неефективними.
Далі

проаналізуємо

понятійно-категорійний

ряд,

пов'язаний

зі

стереотипізацією як механізмом між групового сприйняття. То є такі цікаві в
нашому сприйнятті соціо-дидактичні феномени, як: власне сам феномен
стереотипізації; а також поняття про соціальний стереотип, аутостереотип та
імідж особистості. Так, стереотипізація як механізм міжгрупового сприйняття
розуміємо як певний процес формування стереотипів, сутність котрого полягає в
наявності тенденції максимізувати розбіжності між групами, що сприймаються, і
мінімізувати розбіжності між членами однієї й тієї ж групи. Як свідчать
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дослідження в цій площині, стереотип, як правило, виникає на основі обмеженого
передуючого досвіду, коли висновки будуються на ґрунті наявної обмеженої
інформації.
У контексті здійснюваного дослідження проблеми формування й розвитку
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін варто, звичайно, більш ретельно вивчити питання, котрі стосуються
розуміння феномена соціального стереотипу.
Соціальний стереотип – то є, по-перше, стійке уявлення про явище або про
людей, що є притаманним представникам тієї або іншої соціальної групи; а подруге, спрощене уявлення про певний

соціальний об’єкт, пов’язане з

узагальненням та за наявності підвищеної стійкості [17].
У широкий науковий обіг термін «соціальний стереотип» було введено
свого часу У. Ліппманом [396]. Він застосовувався задля визначення упереджених
уявлень і думок. Науковець також звертав увагу на дві головні причини, котрі
зумовлюють схильність до стереотипів.
До таких причин належать:
- прагнення до економії розумових зусиль;
- прагнення до захисту групових цінностей, авторитетів, поглядів, думок.
Соціальні стереотипи поділяють за такою класифікацією:
- конституціонально-антропологічні стереотипи;
- етнічні (національні) стереотипи;
- статусні стереотипи;
- соціально рольові стереотипи;
- вербально-поведінкові стереотипи;
- емоційно-естетичні стереотипи;
- професійні стереотипи.
Так, конституціонально-антропологічні стереотипи виявляються у впливі
антропологічних ознак (типи тілесного складу, риси обличчя, стать тощо) на
оцінку особистості, психологічних особливостей людини.
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Етнічні (національні) стереотипи – то є спрощені, схематизовані, емоційно
забарвлені та надзвичайно стійкі образи певної етнічної групи або спільноти чи
національності, котрі легко можуть бути витримані цією групою.
Статусні стереотипи, вияв котрих пов’язується зі сприйняттям і розумінням
іншої людини залежно від її соціального статусу.
Соціально-рольові стереотипи пов’язують із залежністю сприйняття й
оцінки людини, її особистісних особливостей від соціальних ролей, котрі виконує
ця людина.
Слід також зазначити, що статусні, соціально-рольові та професійні
стереотипи є дуже схожими.
Вербально-поведінкові стереотипи характеризуються певною залежністю
сприйняття іншої людини від особливостей її поведінки та мовлення.
Емоційно-естетичні стереотипи пов’язуються із залежністю сприйняття й
оцінки

іншої

людини

залежно

від

її

зовнішньої

привабливості

чи

непривабливості.
Професійні стереотипи. У такому разі йдеться, як правило, про
персоніфікований

образ

професії,

тобто

узагальнений

образ

типового

професіонала.
У контексті вивчення останнього типу стереотипів цікаво зазначити, що
вивченням стереотипу саме психологів займався свого часу В. Петренко [642].
Результатом його дослідів виявилося те, що він з’ясував факт того, що психолог –
то є розумна, складана, цікава, організована, горда, принципова, гостра на розум і,
на жаль, нещаслива людина.
Цікавим

стосовно

здійснюваного

дослідження

соціальної

рефлексії

особистості виявляється феномен аутостереотипу. Аутостереотип представлено
досить ґрунтовно у наукових працях В. Куніциної [376]. Ідеться про національні
аутостереотипи.

Різновидом

соціального

стереотипу

виявляється

імідж

особистості. Імідж особистості розуміємо як такий, що сприймається та
передається як образ певної окремої людини.
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Імідж (від англ. image) – то є образ, воно означає емоційно забарвлений
стереотип сприйняття кого-небудь або чого-небудь звичайними людьми.
Імідж виникає лише тоді, коли той, хто спостерігає, отримує відносно стійке
враження про іншу людину, її поведінку, котре він спостерігає, про її зовнішній
вигляд, висловлювання тощо.
Імідж

складається

з

двох

складових:

суб’єктивної

й

об’єктивної.

Суб’єктивний аспект виявляється у процесі формування враження про себе в
оточуючих, а об’єктивний аспект утілюється у сприйнятому образі тим, хто його
спостерігає. Два образи, тобто образ, котрий передається, й образ, котрий
сприймається, зазвичай можуть не співпадати. Крім того, образ, котрий
передається, не завжди відбиває сутність особистості.
Слід також зазначити, що виокремлюють також важливі умови іміджу,
котрий приймається. До таких умов належать:
- орієнтація на форми поведінки, котрі є соціально схвалюваними, і які
відповідають соціальному контролю;
- орієнтація на середній клас (як найбільш чисельний) за соціальною
стратифікацією.
Важливо пам’ятати, що обов’язковим елементом іміджу є вміння
висловлювати свої думки.
Останньою тезою стосовно висвітлення нашого розуміння механізмів
міжгрупового сприйняття в контексті висвітлення психолого-дидактичних основ
формування й розвитку соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін є твердження про те, що міжособистісні та
міжгрупові механізми сприйняття взаємодоповнюють один одне, як правило, а ні
в якому разі не дублюють один одне. Тобто вони виконують певні специфічні
функції саме як взаємодоповнювальні. Міжгрупові механізми також забезпечують
взаємозв’язок групи з іншими групами. Міжособистісні механізми виявляються
також певним дієвим засобом, за допомогою якого забезпечується інтеграція
індивідуальних дій у спільній діяльності.
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Далі

маємо

говорити

безпосередньо

про

комунікативний

аспект

спілкування, котрий слід розуміти через усвідомлення таких феноменів, як
комунікація й комунікативний процес.
Комунікацію

на

понятійному

рівні,

як

правило,

пов’язують

із

інформаційними обмінами, котрі здійснюються між людьми у процесі спільної
діяльності та спілкування.
Комунікація – то є акт і процес встановлення контактів між суб’єктами
взаємодії через вироблення загального смислу інформації, котра передається та
сприймається.

Дії,

метою

яких

є

смислове

сприйняття,

називають

комунікативними. Зазвичай виокремлюють три основні комунікативні форми:
монологічну, діалогічну, полілогічну.
Монологічна комунікативна форма – висловлювання без орієнтації на
співрозмовника.
Діалогічна комунікативна форма – суб’єкти є взаємоактивними.
Полілогічна – багатостороннє спілкування, нерідко має характер боротьби
за оволодіння комунікативною ініціативою.
Маємо наголосити на тому, що інформаційний обмін – то є власне
достатньо глобальне явище в житті людей, котре виходить далеко поза межі
простого людського спілкування.
Таким чином, перш за все, слід підкреслити той факт, що не можна
розглядати спілкування лише в сенсі відправлення певного обсягу інформації за
використання певної системи, котра забезпечує її передачу, оскільки на відміну
від просто руху інформації, котрий відбувається між двома чи більше пристроями,
маємо справу зі ставленнями двох або більшої кількості індивідів, кожен з яких
виявляється

активним

суб’єктом

спілкування:

їхнє

взаємоінформування

передбачає й уможливлює певну спільну діяльність. Варто пам’ятати про те, що
як реакція чи певна відповідь на отриману інформацію буде отримуватися зовсім
інша інформація, котра, у свою чергу, буде походити від іншого партнера. Саме
тому констатуємо факт того, що під час реалізації комунікативного процесу
відбувається не просто певний рух інформації, а принаймні її активний обмін.
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Інформація в разі людського спілкування має бути не просто прийнята, а має
також бути зрозумілою й осмисленою. Отже, сутність комунікативного процесу
полягає не тільки у простому поінформуванні, а також у спільному осягненні на
смисловому рівні певного предмету. Власне тому йдеться про те, що кожен
окремо взятий комунікативний процес поєднує діяльність, спілкування й
пізнання.
Інший (другий), але не менш важливий, аспект виявляється в тому, що
характер

обміну

певними

обсягами

інформації

між

окремими

людьми

визначається власне тим, як за допомогою певної системи знаків партнери по
спілкуванню мають змогу певним чином здійснювати вплив один на одного.
Тобто в такому випадку обмін інформацією обов’язково передбачає реалізацію
певного впливу на партнера (чи партнерів) по спілкуванню. Конкретний знак
змінює стан учасників комунікативного процесу.
Маємо також пам’ятати про те, що в теорії комунікації виокремлюють
аксіальний і ретіальний комунікативні процеси.
Аксіальний комунікативний процес позначається тим, що певні сигнали
адресовано окремим людям. Ретіальний комунікативний процес, у свою чергу,
характеризується тим, що сигнали спрямовуються на множину чи навіть множини
ймовірних реципієнтів.
Слідуючи за Г. Андреєвою [16], стверджуємо, що власне інформація може
розрізнятися на таку, котра сприймається як спонукальна та констатувальна. Коли
йдеться про спонукальну інформацію, то є інформація, котру містять певні
поради, накази або прохання. Одночасно говоримо про те, що констатувальна
інформація з’являється у формі повідомлення. Констатувальна інформація як
різновид інформації представляє неабиякий інтерес власне для здійснюваного
дослідження розвитку соціальної рефлексії майбутніх учителів у цілому, оскільки
більшість освітнього процесу, котрий має організовувати та здійснювати вчитель,
передбачає передавання саме констатувального різновиду інформації. Такого
роду інформація є притаманною будь-яким освітнім системам. Вона не
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передбачає зміну поведінки безпосередньо, хоча обов’язково у віддаленій
перспективі опосередковано обов’язково сприяє цьому.
Специфічні особливості власне міжособистісного інформаційного обміну
виявляються настільки значущими, а також кардинально відрізняються від
специфічних ознак інформаційного обміну, котрий відбувається на суб’єктоб’єктному рівні. Прикладом суб’єкт-об’єктного обміну інформацією (у сучасних
реаліях можливо наймасовішому) виявляється інформаційний обмін між
людиною та комп’ютером (у найширшому розумінні).
Отже на соціо-дидактичному та психолого-дидактичному рівнях особливої
значущості набуває необхідність урахування специфіки саме міжособистісного
інформаційного обміну, котрий позначається наступними позиціями, а саме
наявністю:
1) процесу зворотного зв’язку;
2) засобів комунікації;
3) комунікативних бар’єрів;
4) феноменів міжособистісного впливу;
5) різних рівнів передачі інформації або певних суб’єктивних каналів
сприйняття та передачі інформації;
6) впливу пріору й часу на передачу змісту інформації.
Розпочнемо, звичайно, із визначення сутності процесу психологічного
зворотного зв’язку. Такого роду психологічний зв'язок полягає в наявності
необхідності суб’єктів вибудувати певним чином упорядковану єдину систему
знаків, а також розуміння обговорюваних питань під час спілкування. Ідеться про
те, що власне коли кожна людина отримує певний обсяг інформації, вона, перш за
все, сприймає й інтерпретує її. Але тут обов’язково слід пам’ятати, і то є надто
важливим для майбутнього вчителя в контексті свідомого ставлення до
перспективної професійно-педагогічної діяльності, що інтерпретація інформації
залежить не лише від самої інформації, її змісту тощо, але й від індивідуального
досвіду того, хто сприймає ту чи іншу інформацію, від його загального рівня
розвитку, рівня наявних знань у певній інформаційній сфері та ін. І тут значущим
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виявляється зворотний зв'язок, саме завдяки якому стає можливим з’ясування
рівня успішності комунікації. Цікавим є той факт, що результати досліджень
переконують у тому, що такий зв'язок є надто важливим для того, хто приймає
участь у спілкуванні, що його переривання сприймається як покарання свого роду
на суб’єктному рівні сприйняття.
Надалі, у контексті логічного та послідовного висвітлення важливих положень
на рівні виявлення психолого-дидактичних основ формування й розвитку соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі навчання гуманітарних дисциплін, маємо
здійснити аналіз засобів комунікації, котрі, як відомо, поділяють на дві групи:
вербальні та невербальні.
Вербальна (мовна) комунікація визначає змістовність словесної дії й
одночасно застосовується як певна знакова система людського мовлення. Мовлення
може бути усним (звукова будова мови, тобто звуки мовлення), а також письмовим –
письмове мовлення. Розвиток обох видів мовлення є надто важливим для
майбутнього вчителя, незалежно від його профілізації. І забезпечується воно
здебільшого у процесі навчання у педагогічному закладі вищої освіти під час
вивчення гуманітарних дисциплін. Маємо також на перспективному рівні
висвітлення матеріалу презентованої наукової праці сказати про те, що одним з
провідних дидактичних впливів у ході у подальшому описаної експериментальної
роботи буде розробка й обґрунтування доцільності написання педагогічного есе на
соціально значущу тематику як дієвий дидактичний засіб формування й розвитку
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін.
До основних функцій мовлення належать такі:
- індивідуально-звукові функції;
- соціально-мовні функції;
- індивідуально-мовленнєві функції;
- соціально-мовленнєві функції.
До групи індивідуально-звукових функцій відносять: функцію світобачення,
котра виявляється як залежність світобачення від рідної мови поетичну (або
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естетичну) функцію, котра покликана реалізуватися в художньо-літературній
творчості.
До групи соціально-мовних функцій відносять: соціально-мнемічну функцію,
котра пов’язується зі збереженням культурно-історичного досвіду в конкретних
значеннях слів; етноосвітню функцію (мова виявляється основою етнічної
самосвідомості); номінативну функцію (мова може виступати певним джерелом
найменувань географічних місць, явищ, предметів та ін.); функція створення
штучних мов – усі штучні мови вводять до широкого обігу через природні мови.
До індивідуально-мовленнєвих функцій відносять: мислительну функцію (мова
виявляється інструментом мислення, а мисленнєві (розумові) процеси як правило
здійснюються як внутрішнє мовлення); емотивну функцію, котра пов’язується із
висловленням почуттів і волі; культурно-нормативну функцію, котра є притаманною
лише літературній мові – а то є власне ознака людини високого культурного рівня.
До соціально-мовленнєвих функцій відносять: регулятивну функцію та
контактну функцію.
Варто також не забувати, що на процес забезпечення взаєморозуміння в
мовленнєвому спілкуванні значний вплив здійснюють певні типові характеристики
мовленнєвого висловлювання, а саме: денотація й конотація, полісемія, синонімія
[376].
Слід також дотримуватися певних норм вербального спілкування, котрі
історично складаються як правила побудови мовленнєвого спілкування. За
Н. Єрастовим [222], поділяють на чотири основні групи:
- граматичні норми мовленнєвого спілкування – вимоги до мовлення,
зумовлені законами мов і певними правилами поєднання слів у реченні;
- логічні норми спілкування – то є сукупність правил організації мовлення,
котрі обумовлюються вимогами точного висловлювання думки чи думок, а
саме:

достовірність,

доказовість.

визначеність,

послідовність,

несуперечливість,
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Психологічні норми мовленнєвого спілкування зумовлюють вимоги стосовно
добору слів і синтаксичних конструкцій, котрі є обумовленими психологічними
особливостями партнерів у спілкуванні, а саме: доступність, змістовність, дієвість.
Виділяють три різновиди доступності мовлення:
- перцептивна доступність;
- мнемічна доступність;
- когнітивна доступність.
Так, перцептивна доступність позначається вибором оптимальної гучності,
темпу, дикції. Мнемічна доступність – то є вимоги до кількості слів у фразі, до
використання в мовленні певних зворотів і вступних речень. Когнітивна доступність,
у свою чергу, зумовлюється через застосування в мовленні термінологічних
одиниць, котрі є доступними для сприйняття з боку партнера по мовленню.
Змістовність мовлення визначається її відповідністю закономірностям
психічних станів партнера (партнерів) по спілкуванню: інтерес, увага, емоції.
До трьох видів змістовності мовлення відносять: цікавість; привабливість;
емоційність.
Дієвість мовлення – то є відповідність змісту мовлення цілям і задачам
висловлювання особистості. Переконливість мовлення, котру можна досягати за
використання певних засобів як вербального мовлення, так і невербального, також є
важливим чинником забезпечення підвищення рівня дієвості мовлення.
Естетичні норми мовленнєвого спілкування зумовлюються вимогами, котрі
висуваємо до краси мовлення, що може виявлятися на фонетичному, лексичному та
синтаксичному рівнях.
Звичайно, що поряд із вивченням проблематики вербальної комунікації не
менш важливого значення в контексті розуміння психолого-дидактичних основ
формування й розвитку соціальної рефлексії майбутніх учителів відіграє потреба
аналізу на відповідному науковому рівні питань, котрі є прямо чи опосередковано
пов’язаними із ефективним забезпеченням реалізації впливів невербальної
комунікації.
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Цікаво, що достатньо веріфікованою виявляється думка про те, що лише 7%
інформації передається під час спілкування за допомогою вербальних засобів. Так,
Франсуа Сюджет – французький психолог – переконує в тому, що у 55% випадків
інформацію про те, якою насправді є людина, ми отримуємо саме через міміку, пози,
жести, а в 38% випадків – через інтонацію. А. Меграбян власне й доводить у своїх
наукових дослідженнях, що лише 7% передають за допомогою вербальних засобів.
38% інформації – за допомогою звукових невербальних засобів, тобто через тембр,
інтонацію, а також силу звуку. 55% інформації, на його думку – то є передача через
невербальні засоби.
Невербальну комунікацію розуміємо як взаємодію між людьми за допомогою
немовленнєвих засобів, обмін невербальними посиланнями, а також їхня
інтерпретація у певній конкретній ситуації. Виділяють декілька знакових систем,
котрі застосовуються задля збагачення через невербальну комунікацію виразністю
вербальні повідомлення. До таких систем належать наступні системи:
- оптико-кінетична система;
- пара- та екстралінгвістична системи;
- тактильна система;
- просторово-часова система.
Отже, оптико-кінетична система включає: поза, жести, міміка, хода тощо.
Існує семіотичне вчення про кінеми (рухи, котрі мають певний смисл). Це вчення
отримало назву – кінетика. Ідеться, за Бердвистлом, про рухи, котрі відображуються
за допомогою оптичної системи суб’єкта. Паралінгвістична система – то є система,
котра уможливлює вокалізацію мовлення, тобто йдеться про якість голосу, що є
відбиттям діапазону, тональності, інтонації, темпу, ритму, гучності мовлення.
Екстралінгвістична система – то є система емоційного супроводу мовлення (сміх,
плач, покашлювання, паузи тощо). Тактильна система – то є система невербальної
комунікації, котра пов’язується із тактильною системою сприйняття, що передбачає
найрізноманітніші торкання – вітання руками, поцілунки, похлопування чи
поглажування, різноманітні обійми тощо. Просторово-часова система як система,
котра також урізноманітнює та додає додаткового сенсу невербальній комунікації,
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вивчається проксемікою. Проксеміка (від англ. – proximity – близькість) – то є
просторова взаємодія людей у процесі спілкування. За американським дослідником
Е. Холлом [906], виділяємо чотири просторові зони: інтимну, особисту, соціальну, а
також суспільну або публічну.
Так, інтимна зона передбачає знаходження на відстані від 0 до 45 см. – то є, на
думку вченого, найголовніша зона, у межі якої допускаються лише близькі, рідні
люди. Англійською цю зону трактують як buble, що в дослівному перекладі означає
– пузир. Чому? Виникає питання. Усередині пузиря ми почуваємося безпечно.
Особиста зона визначається у межах 45 – 120 см. То є зона спілкування із
незнайомими людьми, котрі є рівними за своїм соціальним статусом.
Соціальна зона – то є зона в межах 120 – 400 см. Вона характеризується як
зона формальної взаємодії, за якої мають дотримуватися певної субординації, тобто
здебільшого так відбувається взаємодія з незнайомими людьми.
Суспільна, або публічна, зона – то є зона у межах 400 – 750 см.
Спостерігається під час публічних виступів перед великою аудиторією.
Отже, ще раз маємо здійснити наголос на тому, що на думку А. Меграбяна
[495], під час першого контакту люди на 55% довіряють невербальним сигналам, на
38% – паралінгвістичним, і тільки на 7% – змістовій складовій мовлення.
У своїй єдності перераховані знакові системи покликані виконувати такі
чотири функції, а саме:
1) створення та підтримування психологічного контакту, певна регуляція
процесу спілкування;
2) доповнення мовлення, надання нових смислових відтінків словесному
тексту;
3) репрезентування емоційних станів партнерів у комунікативному процесі;
4) заміщення мовлення.
Варто також зупинитися на розумінні майбутніми вчителями можливих
комунікативних бар’єрів, тобто психологічних перешкод, котрі виникають на шляху
передавання адекватної інформації.
Комунікативні бар’єри поділяють на такі різновиди:
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- бар’єри нерозуміння;
- бар’єри соціокультурних розбіжностей;
- бар’єри відношень.
Слідуючи за Д. Поршнєвим, виділяємо чотири рівні нерозуміння, а саме:
- фонетичний бар’єр;
- семантичний бар’єр;
- стилістичний бар’єр;
- логічний бар’єр.
Як бар’єри соціальних розбіжностей виділяють наступні:
- соціальні бар’єри;
- політичні бар’єри;
- релігійні бар’єри.
Соціальні бар’єри зумовлюються приналежністю суб’єктів, котрі здійснюють
взаємодію, до різних соціальних прошарків суспільства. Політичні бар’єри, як
правило, можуть виникати, за наявності різної ідеології, а також різних уявлень про
структуру та призначення влади. Релігійні бар’єри обумовлюються здебільшого
власне толерантністю чи то терпимістю самої релігії у ставленні до представників
іншого віросповідання.
Бар’єри відношень можуть виникати у тих випадках, коли у процес взаємодії
втручаються негативні емоції чи почуття, а саме: страху, відрази, бридливості.
Таким

чином,

задля

забезпечення

функціональної

результативності

формування соціальної рефлексії майбутніх учителів, як один із інтегральних
феноменів на рівні поєднання психолого-дидактичного та соціо-дидактичного
сенсів, має сприйматися феномен міжособистісного впливу та протистояння впливу.
Висновки до розділу 2
У розділі визначено психолого-дидактичні основи формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
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Аналізу зазнають наукові підходи щодо розуміння поняття про людину,
особистість, індивідуума в контексті формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя.
Констатовано, що проблемні питання, котрі стосуються формування та
забезпечення основи для сталого константного подальшого розвитку соціальної
рефлексії майбутнього вчителя саме як дидактичного феномена потребують
ретельного вивчення психологічних передумов організації та здійснення такого
цілеспрямованого процесу у педагогічному закладі вищої освіти.
У визначеному контексті здійснено ґрунтовний аналіз певних суто
психологічних понять і категорій, які маємо свідомо сприймати, пояснено їхнє
змістове наповнення, структуру (за наявної необхідності), функціональність у
самостійному вимірі та у взаємодії з іншими поняттями й категоріями на рівні
власне психологічного розуміння, а також у площині застосування щодо об’єкта та
предмета здійснюваного дидактичного дослідження в інтегрованому просторі
психолого-дидактичного виміру, тобто взаємовпливового, контамінованого та
дієвого інтерактивно-оперативного забезпечення об’єктивної й веріфікованої
фундації для окреслення та визначення психолого-дидактичної основи, що має стати
однією з провідних підвалин створення сукупності умов (у контексті здійснюваного
дослідження то є таксономічна єдність дидактичних умов, котрі ієрархізовано на
трьох рівнях /будуть описані в Розділі 3/) для ефективного та результативного
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін.
Комунікативність розуміється як основа успішного розвитку соціальної
рефлексії майбутнього вчителя.
Під орієнтацією спілкування, за О. Леонтьєвим, розуміється найбільш загальна
цільова характеристика спілкування. Специфічна орієнтація одного чи іншого
різновиду спілкування так чи інакше безпосередньо відбивається на його засобах і на
здійсненні власне процесів спілкування. Для дослідження розвитку соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, важливим
виявляється той факт, що розрізняють соціально-орієнтоване спілкування й
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особистісно-орієнтоване.

Щодо

психологічної

динаміки

спілкування

як

характерологічної ознаки спілкування маємо говорити, що вона визначається тим,
що то є достатньо широка характеристика, що відображує психологічний зміст
спілкування. У той же час семіотична спеціалізація спілкування як характеристика
спілкування визначається тим, які засоби застосовуються у спілкуванні. Розрізняють
матеріальне та знакове спілкування. У свою чергу, у межах знакового спілкування
можна виділити: мовленнєве спілкування; спілкування за допомогою знакових
систем, психологічно еквівалентних мові (мова жестів); спілкування за допомогою
вторинних знакових систем з опорою на мову; спілкування за допомогою вторинних
знакових систем специфічного характеру; спілкування за допомогою матеріальних
об’єктів, що осмислюються залежно від ситуації.
Провідною тезою стосовно висвітлення авторського розуміння механізмів
міжгрупового сприйняття в контексті висвітлення психолого-дидактичних основ
формування й розвитку соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін є твердження про те, що міжособистісні та міжгрупові
механізми сприйняття взаємодоповнюють один одне, як правило, а ні в якому разі не
дублюють один одне. Тобто вони виконують певні специфічні функції саме як
взаємодоповнювальні.
Доведено важливість факту того, стосовно визначення психолого-дидактичних
основ вивчення проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін, що саме особистісний рівень спілкування є
просоціальним рівнем, тобто корисним для суспільства, оскільки побічним ефектом
такого спілкування виявляється моральне вдосконалення людей. Наголошується, що
саме фатичний й інформаційний рівні можуть мати як соціально-позитивні
(просоціальний), так і соціально-негативні (антисоціальний) контекст.
На узагальнювальному рівні зроблено висновок про те, що задля забезпечення
функціональної результативності формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів, як один із інтегральних феноменів на рівні поєднання психологодидактичного

та

соціо-дидактичного

сенсів,

міжособистісного впливу та протистояння впливу.

має

сприйматися

феномен
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РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
3.1 Варіативність

підходів

до

визначення

понять

«соціальна

компетентність» і «рефлексійна компетентність» у науковій літературі
З психолого-педагогічної точки зору компетентність – то є рівень
освіченості фахівця, котрий припускає певний ступінь його здатності й готовності
ефективно й мобільно розв’язувати й усувати проблеми за будь-яких розмаїть
професійної діяльності.
Термін «компетентність» набуває активного поширення в науковій
літературі з педагогіки у другій половині ХХ століття. Окремі види
компетентності починають досліджуватися науковцями з 70-80 рр. минулого
століття. Так, до кінця 90-х років цей термін розглядається науковцями як
похідний

від

інших

проблем,

підходів

(формування

професіоналізму,

комунікативності, культури праці тощо) і сприймається здебільшого як
запозичення або пряме калькування західних (зокрема, західноєвропейських)
психолого-педагогічних (Л. Петровська [640]) і лінгводидактичних досліджень
(І. Зимня [250], Р. Мільруд [501]).
Новий погляд на феномен компетентності в східнослов’янському науковому
просторі започатковується у працях Е. Зеєра [246], Н. Кузьміної [367–370].
На сучасному етапі розвитку науки компетентність досліджується з позицій:
- акмеології (Л. Крівшенко [363], Н. Кузьміна [367–370], А. Маркова [481–
483], В. Сластьонін [764–767]);
- педагогічної

психології

(Н. Бордовська [106],

Ю. Кулюткін [373],

І. Якіманська [892]);
- праксіології (Н. Бібік [78–82], О. Овчарук [545; 546], О. Пометун [658–
662], О. Савченко [737–741]);
- педагогіки та психології управління (О. Біла [84], М. Вачевський [127],
І. Малафіїк [424–426]).
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Н. Кузьміна [369] виокремлює п’ять видів компетентності, котрі складають
основу професійно-педагогічної діяльності:
 спеціальна й професійна компетентність у галузі тієї дисципліни, що
викладається;
 методична компетентність у галузі способів формування знань, умінь,
навичок учнів;
 соціально-психологічна компетентність у галузі процесів спілкування;
 диференційно-психологічна компетентність у галузі мотивів, здібностей
учнів;
 аутопсихологічна компетентність у галузі достоїнств і недоліків власної
діяльності й особистості.
Доцільно закцентувати увагу на виокремленні Н. Кузьміною [369] саме
соціально-психологічної компетентності як іманентної для фахової діяльності. То
є надто важливим для здійснюваного дидактичного дослідження в аспекті
вивчення

саме

психолого-дидактичної

основи

забезпечення

ефективності

формування й розвитку соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін у вищій педагогічній школі.
Компетенція (від лат. competens здібний) – «сукупність знань, навичок,
умінь, що формуються у процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни, а також
здатність до виконання будь-якої діяльності на основі набутих знань, умінь
навичок» [882, с. 118], – визначає А. Щукін. У дидактичних дослідженнях як
базовими

послуговуються

поняттями

загальнонавчальної

та

предметної

компетенцій. Загальнонавчальна компетенція (стосовно тих, хто навчається у
вищій школі) – «здатність користуватися прийомами розумової праці й
самостійно вдосконалюватися в оволодінні обраною спеціальністю» [882, с. 189].
Предметна компетенція – «сукупність знань, навичок, умінь, що формуються у
процесі навчання тієї чи іншої дисципліни» [882, с. 227]. Наприклад, предметна
компетенція з іноземної мови включає такі види компетенцій: лінгвістичну,
мовну, комунікативну, соціокультурну, стратегічну та професійну (якщо мова, що
вивчається, використовується як засіб професійної діяльності).
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Якщо компетенцію можна розглядати як сукупність знань, умінь, навичок,
набутих у ході навчання, які утворюють змістовий компонент такого навчання, то
компетентність,

за

визначенням

А. Щукіна,

означає

властивості,

якості

особистості, що визначають її здатність до виконання діяльності на основі набутих
знань і сформованих на їх основі навичок і вмінь [882, с. 117]. Для нашого
дослідження саме це визначення є стрижневим.
Поряд із наведеним вище, існує й інший погляд на співвідношення термінів
«компетенція» та «компетентність». Так, Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Овчарук,
О. Пометун, О. Савченко вважають, що компетнції варто тлумачити як похідне,
вужче за поняття «компетентність» явище [331, c. 46]. І ми повністю
погоджуємося з цим.
Подібної позиції дотримуються О. Біла, Т. Гуменникова, Я. Кічук, які
наголошують

на

тому,

що

саме

компетенція

виявляється

необхідною

складниковою компонентою компетентності, а остання, у свою чергу, виступає
інтегрованим

функціонально-дієвим

результатом

професійної

діяльності

(професійно-педагогічної діляності) особистості (майбутнього вчителя).
Слід також зупинитися на наступному баченні проблеми. Так, В. Байденко,
В. Болотов,

В. Сєріков,

О. Овчарук,

І. Родигіна

розрізняють

такі

види

компетенцій:

 ключові компетенції, які мають такі властивості, як універсальність,
об’ємність, «метапрофесійність», «надпрофесійність». До них відносять:
соціально-політичні компетенції (брати відповідальність та участь в ухваленні
групових рішень, розв’язувати конфлікти на більш глобальному рівні, брати
участь у підтримці демократичних інституцій), компетенції, пов’язані з життям
у мультикультурному суспільстві (толерантність, вияв пошани до інших
культур, здатність співіснувати з носіями інших культур і релігій); компетенції,
котрі відносяться до оволодіння усною й писемною комунікацією; компетенції,
пов’язані з інформатизацією суспільства та здатність учитися упродовж життя;

 професійні (діяльнісні) компетенції – готовність і здатність особистості
виявляти, осмислювати й оцінювати можливості свого розвитку, розвивати й
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формувати самостійність, самоповагу, надійність, відповідальність, відчуття
обов’язку, формувати певну систему цінностей;

 соціальні компетенції – готовність і здатність формуватися й жити в соціальній
взаємодії, змінюватися й адаптуватися до умов, котрі майже постійно
змінюються, здатність до аналітичного мислення, уміння творчо працювати,
комунікативні навички, уміння працювати в команді, здатність до критичного
мислення і т. ін. [779, с. 14].
Ф. Вайнерт (F. Weinert) [938], відомий німецький педагог, детермінує
компетентність як наявність певних когнітивних умінь і навичок, якими володіє
особистість, або яких вона набуває задля розв’язування певних істотнихпроблем,
а також пов’язаної з цим мотиваційної, свідомо обміркованої наперед соціальної
готовності, а також здатності успішно й відповідально усувати проблеми. Таке
розуміння компетентності має широке розповсюдження в наукових дослідженнях
Німеччини. Ф. Вайнерт розглядає компетентність із різних позицій.

– Компетентність як загальна інтелектуальна здатність у розумінні, коли людина
може справлятися в різних ситуаціях із амбіційними завданнями.

– Компетентність як функціонально визначений щодо певних класів ситуацій і
вимог, когнітивний вимір досягнень, котрі можна описати у психологічному
сенсі як знання, навички, стратегії, уміння або певні специфічні здібності.

– Компетентність у розумінні мотиваційної орієнтації, передумова подолання
претензійних завдань.

– Діяльнісна компетентність як поняття, котре охоплює три зазначені вище
компетентності та кожного разу приєднує потреби й завдання певної сфери,
наприклад, професії.

– Метакомпетентність як знання, стратегії або мотивація, котрі полегшують
роботу й використання компетентності в різних сферах діяльності.

– Ключова компетентність, тобто компетентність у функціональному розумінні,
зазначеному у пункті 2, яка не змінюється під впливом ситуацій і
сформульованих для виконання завдань. Вайнерт зараховує сюди з-поміж
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інших знань, умінь і навичок знання рідної мови, математики, а також змісту
загальної освіти [938, с. 25].
Так, Дж. Равен розглядає компетентність як можливість установлення
зв’язків між знаннями й ситуацією, як здатність знайти, виявити знання й дію
(процедуру), котрі можна застосувати до процесів розв’язування проблеми
(соціальної ситуації) [684].
Л. Сохань указує, що компетентність – то є здатність людини вирішувати
життєві проблеми, котра ґрунтується на певних знаннях, досвіді, цінностях
[234, с. 7].
Загалом компетентність – то є характеристика, котра з’являється в людини
як результат оцінювання ефективності / результативності її власних дій,
спрямованих на розв’язання певного кола значущих для певного співтовариства
завдань / проблем. Не слід протиставляти власну компетентність знанням чи
вмінням і навичкам. Поняття компетентності є більш ширшоким поняттям у
порівнянні з такими поняттями, як знання, уміння, навички. Воно містить їх у собі
[259, с. 16].
Компетентність, за О. Малихіним, сьогодні – то є одиниця виміру
освіченості людини, оскільки здобуті вміння й навички є недостатнім показником
рівня якості освіти. Компетентність розглядається також як базова характеристика
особистості, бачення вирішення проблемних ситуацій, стійка її частина, за якою
можна передбачити поведінку людини, як у життєвих ситуаціях, так і в суто
професійних. Компетентність не зводиться до простої адитивності (сумації) знань
і вмінь через те, що суттєва роль у її вияві належить обставинам, тобто умовам, у
тому числі, – педагогічним. Володіти сукупністю компетенцій, необхідних для
успішної інтеграції в сучасний соціум, – означає вміти мобілізувати у певній
ситуації отримані знання й досвід. Компетенція одночасно тісно пов'язує
мобілізацію знань, умінь і поведінкових відносин, налаштованих на умови
конкретної діяльності [475].
У контексті наведених засадничих положень методологічної основи
дослідження проблеми формування й розвитку соціальної рефлексії майбутнього
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вчителя, а також як основа концептуального визначення понять «соціальної
компетентності» й «рефлексійної компетентності», котрі є достатньо широко
виучуваними, обговорюваними науковою спільнотою, а також є провідними та
певним чином основоположними з позицій розуміння їхнього змістового
наповнення саме з дидактичних позицій і вивчення їхнього інфлуенційного
значення щодо теоретичного обґрунтування соціальної рефлексії та соціальнорефлексійної компетентності як основної ознаки її вияву у практичній діяльності
майбутнього вчителя, маємо надалі надати розгорнуте висвітлення розмаїття
підходів щодо педагогічного та суто дидактичного підґрунтя цих понять
(соціальної компетентності й рефлексійної компетентності).
Інтерес до вивчення проблеми формування соціальної компетентності
майбутнього вчителя пов’язується з тим, що реальний стан підготовки фахівців у
вищій школі в цілому й у вищій педагогічній школі зокрема не завжди відповідає
сучасним вимогам. Зміни й удосконалення організаційних, методичних основ
навчання в закладах вищої освіти детермінуються здебільшого залученням
української освітньої системи до загальноєвропейських процесів. Виявляються
суттєві прогалини в якості фахової підготовки майбутніх спеціалістів. Серед
безлічі питань теоретичного та практичного характеру термінового розв’язування
потребують саме ті, котрі пов’язані з процесами соціалізації молодої людини в
умовах навчального та професійного (професійно-педагогічного) середовища. І то
є одна з головних причин, чому актуалізується проблема формування соціальної
компетентності сучасних студентів педагогічних закладів вищої освіти –
майбутніх учителів. Спочатку конкретизуємо змістове наповнення поняття
«компетентність» у контексті його співвідношення з поняттями соціалізації й
соціальної компетентності.
Пам’ятаємо,

що

в

Україні

ґрунтовне

й

усебічне

дослідження

компетентностей започатковано фундаментальною працею «Компетентнісний
підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи» [331]. Праця
містить теоретичне обґрунтування компетентнісно орієнтованої освіти, висвітлює
особливості застосування компетентнісного підходу на вітчизняних теренах, де
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було подано перелік ключових компетентностей (визначених і актуальних на час
появи цієї колективної монографії), визначених українськими педагогами. До
таких

компетентностей

компетентність,

було

включено:

загальнокультурна

уміння

компетентність,

вчитися,

соціальна

здоров’язбережувальна

компетентність, компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій,
громадянська компетентність, підприємницька компетентність. Визначаючи
перелік ключових компетентностей, українські науковці посилаються на
матеріали Ліссабонської конференції (2001 р.), що відбувалася в межах
Болонського процесу. Саме в матеріалах цієї конференції знаходимо вимогу
формування соціальної компетентності індивіда [331, c. 85].
Структуру соціальної компетентності майбутнього вчителя, у нашому
досліджені, розуміємо як сукупність компонент, котрі, у свою чергу, можуть
поділятися на елементи, які взаємодіють на системно-синергетичному рівні як
окремі та взаємопов’язані дидактичні системи, здатні до самоорганізації в межах
цілісної педагогічної (дидактичної) системи, якою виявляється соціальна
компетентність і процес її формування та розвитку.
Отже, за результатами здійсненого теоретичного аналізу досліджуваної
проблеми можемо констатувати, що існує низка підходів і розмаїття позицій щодо
наукового бачення структури соціальної компетентності студентів взагалі та
студентів – майбутніх учителів – зокрема, а саме:


на основі аналізу праць зарубіжних авторів убачають три підходи до визначення
змісту соціальної компетентності: 1) на основі конкретних соціальних навичок
(певні стратегії, котрі використовує особистість для ефективної взаємодії з
соціумом); 2) на основі параметрів виміру соціальної компетентності
(ситуативні вияви рівня соціальної компетентності); 3) на основі якості
поведінки соціально компетентної особистості (сукупність певних якостей
особистості, особливості її характеру й поведінки;



соціальну компетентність студента можна трактувати як свідоме, адекватне,
позитивне ставлення людини до себе й інших, що засновується на реалізації у
взаємодії балансу (рівноваги) між кооперацією й конфронтацією;
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розроблено, обґрунтовано на теоретичному рівні й експериментально
апробовано функціональність структури соціальної компетентності студентів
філологічних спеціальностей, яка складається з п’яти компонент: когнітивноперцептивної,

мотиваційної,

комунікативно-діяльнісної,

комунікативно-

рефлексійної, особистісної, за О. Малихіним, С. Остапенко, Т. Василюк;


визначено

змістову

структуру

соціальної

компетентності

студентів

педагогічних університетів, до складу якої входять компетентності нижчого
ієрархічного порядку (когнітивна, інтерактивна, операційна, імплементаційна й
рефлексійна).
Компонентами структури соціальної компетентності майбутнього вчителя
виявляються: мотиваційно-соціалізаційний (мотивація соціалізації особистості
майбутнього вчителя); ціннісно-орієнтаційний (соціально-ціннісні орієнтації);
соціально-змістовий (змістове наповнення освітнього процесу в контексті
формування соціальної компетентності як компетентності нижчого ієрархічного
порядку разом з рефлексійною компетентністю відносно соціально-рефлексійної
компетентності майбутнього вчителя); суб’єктно-діяльнісний (залучення суб’єкта
освітнього процесу педагогічного закладу вищої освіти до соціально-суб’єктних
видів діяльності як засобу активної соціалізації особистості майбутнього вчителя);
соціоаналітичний (набуття здатності до оцінно-рефлексійної діяльності під час
розв’язування соціально значущих ситуацій в освітньому процесі). У своєму
розумінні соціальної компетентності спираємося на науковий доробок попередніх
робіт, які є актуальними в сучасній дидактиці вищої школи (Т. Василюк,
О. Малихін, С. Остапенко).
Наступною важливою, і навіть майже аксіоматично забарвленою, тезою є
твердження про те, що в сучасних педагогічних дослідженнях одним із домінувальних
компонентних елементів будь-якої компетентності в цілому виступає рефлексія.
Власне цим укотре доводимо важливість і доцільність звернення до дослідження
дидактичної проблеми формування саме соціальної рефлексії майбутніх учителів,
якісна й усебічно оновлена фахово-професійна підготовка яких є запорукою суттєвого
покращення системи освіти в Україні в цілому. Важливість рефлексії в освітньому
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процесі (у суто педагогічному заломленні розуміння її феномену, а надалі й у
концентрації

на

дидактичному

аспекті,

котрий,

на

наше

переконання,

є

домінувальним у спробі застосовувати його саме у педагогічній площині) зумовлена
потенціалом її впливу на процеси самоосвіти, самовдосконалення й саморозвитку.
Оскільки вона є обов’язково включеною до структури педагогічної взаємодії,
рефлексія зумовлює особистісну спрямованість освіти, сприяє її індивідуалізації,
реалізації потенціалу диференційованого підходу, а також найбільш повному
розкриттю особистісного потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу [331].
Загальновідомим є факт того, що різні дослідники, коли звертаються до
вивчення найрізноманітніших аспектів проблеми рефлексійних характеристик у
педагогічній діяльності, активно застосовують такі поняття, як «рефлексія» (вище вже
було достатньо ґрунтовно представлено авторське узагальнювальне бачення
сутнісного розуміння наукового феномена на різних рівнях комплікативності та
площин філософського, суто психологічного, психолого-педагогічного (психологодидактичного) і власне педагогічного сприйняття), «рефлексійна культура»,
«рефлексійна позиція», «рефлексійні вміння», «рефлексійна компетентність».
Головною ціллю сучасної вищої педагогічної освіти є розвиток у майбутнього
вчителя бажання й уміння вчитися протягом усього життя, системно доповнюючи й
збагачуючи професійні знання й уміння, отримані у процесі навчання в закладі вищої
освіти.
Значущість і роль рефлексії стосовно розвитку особистості досліджували
О. Анісімов [22], А. Деркач [204], І. Зязюн [255–257], Л. Коваль [286], В. Орлов
[623], С. Рубінштейн [730–732], С. Степанов [779], А. Хуторськой [851–855] та ін.,
види й функції рефлексії – А. Холмагорова [849], В. Зарецький [241], І. Семенов
[748], дослідження різних аспектів рефлексійності практичного мислення
здійснювали й узагальнювали у своїх працях О. Ігнатович [260], Б. Ковальов [284],
С. Кузьміна [371], В. Рибалка [718–720] та ін..; формування й розвиток рефлексіної
культури особистості – Г. Балл [56–59], В. Рибалка [718–720], Т. Усманов [827] та
ін.

218
У якості концептуальних основ формування рефлексійної компетентності
А. Максимов [423] пропонує такі положення:
– процес підготовки майбутніх педагогів має здійснюватися на основі
компетентнісно-діяльнісного підходу;
– основою процесу підготовки майбутніх педагогів має стати спеціально
організована педагогічна рефлексія;
– рефлексійна компетентність є системоутворювальною компетентністю
сучасного педагога;
– процес формування рефлексійної компетентності має бути адекватним
природі рефлексійної дії.
Рівень професійної компетентності фахівця значною мірою залежить не
лише від рівня усвідомлення ним професійних обов’язків, а й від його здатності
до

самопізнання,

самовдосконалення.

Рефлексійна

компетентність

як

детермінанта соціалізації особистості, механізм професійної та соціальної
ідентичності, входить до переліку необхідних компетентностей. А формування й
розвиток рефлексійної компетентності – то є процес, який передує професійній
діяльності студентів.
Слід згадати, що поняття «рефлексія» до наукового обігу свого часу увів Рене
Декарт, який певним чином ототожнював її зі здатністю особистості зосереджуватися
на своїх власних думках, одночасно реалізуючи спробу максимального абстрагування
від усього зовнішнього, тілесного. Він досить чітко та недвозначно пов’язував
свідомість особистості із рефлексією [194].
Уперше застосовує у своїх працях у максимально наближеному до сучасного
сенсі поняття «рефлексія» Дж. Локк, який намагався трактувати цей феномен як
особливе джерело знання (іншими словами, внутрішній досвід), специфічне
оперування суб’єкта власною свідомістю, результатом чого виявляється поява ідеї про
таку свідомість. Він відділяє рефлексію від відчуттів (у найбільш прийнятному
розумінні), і разом з тим стверджує, що рефлексія як джерело особливого, певним
чином неповторного, знання спрямована на внутрішні дії свідомості, а відчуття, на
його думку, мають своїм предметом зовнішні речі [398].
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В. Сластьонін характеризує рефлексію як певну важливу категорію професійної
діяльності. Він говорить про те, що рефлексія – то є не власне знання чи просте
розуміння суб’єктом професійної діяльності й самого себе, але й з’ясування того,
наскільки ті чи інші суб’єкти (діти, колеги, дорослі) розуміють і знають саме суб’єкта,
який рефлексує, тобто здійснює діяльність рефлексії (рефлексійну діяльність), його
особистісні характеристики, емоційні реакції й наявні когнітивні уявлення [766].
Академік О. Савченко привертає увагу до факту того, що рефлексія є вельми
значущою для педагогічної діяльності. Вона пише про те, що поняття рефлексії
означає здатність людини до самопізнання, уміння аналізувати свої власні дії, учинки,
а також обов’язково порівнювати їх із цінностями, котрі є суспільно значущими, із
діями й учинками інших людей [739, с. 363].
У педагогічних дослідженнях, присвячених проблемі рефлексії, наводяться
її тлумачення, що окреслюють різні аспекти цього феномена (з позицій
педагогічного (чи суто дидактичного) сприйняття):
– по-перше, рефлексія розглядається у площині поняття «здатність» й у
такому разі визначається як здатність уявляти певну картину ситуації й на основі
цього виявляти здатність уточнювати уявлення про себе, певним чином
коригувати власну особистісну поведінку та діяльність, з позицій того як тебе
сприймають інші, одночасно осмислюючи власні дії через сприйняття інших, що
відбувається як вияв перцептивно-рефлексійних здібностей;
– по-друге, рефлексію потрактовують як певний різновид педагогічної
діяльності, котра відіграє провідну роль у самоаналізі особистісної професійної
активності;
– по-третє, рефлексію досить часто ототожнюють із саморефлексією, коли
одночасно акцент зміщується на механізми саморозвитку особистості завдяки
рефлексії як процесу розуміння особистісних смислів, дослідного акту, вивчення
себе як суб’єкта життєдіяльності, що забезпечує вияв його творчого мислення або
стимулює самовдосконалення особистості на етично-моральному рівні, і як
результат, рефлексію розуміють як певну сукупність ставлень окремої особистості
до себе, до своїх власних дій, чи то поведінки в цілому;
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– по-четверте, рефлексія може сприйматися як певний специфічний
інструментальний спосіб організації навчання.
Отже, маємо змогу дійти наступного проміжного висновку про те, що категорія
«рефлексія» представляє собою відбиття феномена, який є дуже важливим для
педагогіки в цілому та дидактики зокрема, оскільки його функціонально-структурне
конструювання охоплює не лише уявлення людини про себе, свої дії, але й розуміння
уявлень інших про себе, співвіднесення цих уявлень із соціальними цінностями.
Зупинимося також на певних аспектах сутнісного розуміння сучасними
науковцями поняття «рефлексійні вміння». На рівні здійснення певних
узагальнень можемо говорити про те, що рефлексійні вміння розглядають:

 по-перше, як провідну домінувальну компоненту у структурі професійної
діяльності педагога, тобто вміння оцінювати й аналізувати результати своєї
діяльності, діяльності учнів, педагогічної взаємодії, фіксувати стан розвитку
учасників педагогічного процесу, а також причини цього, коректувати дії на
основі думок про себе, про учнів, їхніх батьків і колег [765];

 по-друге, як уміння, котрі забезпечують досягнення висунутої мети діяльності,
в умовах її протікання (складних і невизначених), котрі постійно змінюються й
можуть групуватися відповідно певних типів рефлексії (інтелектуальної,
особистісної, комунікативної, кооперативної) і видів діяльності (навчальної,
професійної, ігрової та ін.) [779];

 по-третє, як певні узагальнені вміння, котрі забезпечують здатність перенесити
та забезпечувати розвиток професійної діяльності на відповідні цілі, способи й
обов’язково результати діяльності.
На

найбільш

узагальненому

рівні

сприйняття

проблеми,

можемо

констатувати, що у педагогічних дослідженнях феномен «рефлексія» є об’єктом
активної науково-дослідної уваги вчених у таких аспектних напрямах:

- як механізм усвідомлення педагогічної діяльності;
- як засіб посилення педагогічного впливу на освітній процес в цілому (у
єдності навчання й виховання, розвитку особистості);
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- як ресурс оволодіння педагогічною майстерністю тими, хто здійснює
навчання;

- для побудови педагогічної теорії.
Особливий інтерес до вивчення проблеми рефлексії з’являється й активується у
педагогіці останніми роками через упровадження особистісно орієнтованої освітньої
парадигми, що передбачає гуманізацію й відповідну підготовку фахівця до творчої
самореалізації, відмову від стереотипів педагогічної праці, орієнтацію на застосування
інноваційних концепцій і технологій у професійній діяльності. Дослідники
акцентують увагу на тому, що у процесі формування професійних здібностей
недостатньо брати до уваги лише рефлексійні процеси, котрі є пов’язаними із
певними особливостями педагогічної діяльності, а також визначальні чинники, умови
й засоби оволодіння професійною рефлексією (у разі педагогічної діяльності то є
педагогічна або професійно-педагогічна рефлексія) за різних умов навчання.
Потреба активного вияву рефлексії у професійно-педагогічній діяльності, а
також специфіка рефлексійної діяльності педагога зумовлюють виокремлення в
сучасній науці (і перш за все, то повязується з психологією, педагогікою,
педагогічною психологією, психодидактикою) особливого виду рефлексії, а саме:
педагогічної рефлексії. Педагогічна рефлексія, за визначенням А. Бізяєвої, являє
собою процес уявного (попереднього чи ретроспективного) аналізу будь-якої
професійної проблеми, результатом чого є виникнення особистісно забарвленого
осмислення сутності проблеми й нових перспектив її розв’язування [76, с. 62].
М. Марусинець вважає одним із перспективних напрямів підготовки студентів
(майбутніх учителів) рефлексійно-орієнтовану концепцію освіти, що створює
переорієнтацію цільових настанов щодо самореалізації та творчого розвитку й
саморозвитку. В основу рефлексійно-орієнтованої концепції вчена покладає ідею
організації

взаємопов’язаної

рефлексійної

діяльності

всіх

суб’єктів,

котрі

забезпечують спрямованість основних навчальних процесів на розвиток рефлексії в
цілому, її якостей і компонентів особистісно-смислової сфери суб’єктів навчальної
діяльності [486].
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Ю. Бабаян, О. Гулеєва, А. Максимов, К. Нор звертаються до вивчення проблем,
пов’язаних із рефлексійною компетентністю. На думку науковців, рефлексійна
компетентність відбивається як вдумливе й відповідальне ставлення до своєї діяльності,
котре ґрунтується на постійному осмисленні цієї діяльності, а також її результатів задля
інших людей. О. Гулеєва визначає рефлексійну компетентність студентів педагогічного
коледжу як професійну якість особистості, яка дає змогу найбільш ефективно й
адекватно здійснювати рефлексійні процеси, реалізовувати рефлексійні здібності та
суб’єктність студентів через створення ними образу «Я-педагог», що забезпечує процес
розвитку й саморозвитку, сприяє творчому підходу до професійної діяльності,
досягненню її максимальної ефективності та результативності [185].
Вияв рефлексійної компетентності передбачає поінформованість щодо процесів
актуалізації особистості, реалізацію рефлексійних здібностей, котрі пов’язані з
осмисленням і подоланням стереотипів мислення й утворення нового інноваційного
змісту. То є важлива професійна якість особистості, котра позитивно впливає на
процеси індивідуально-професійного розвитку [825, с. 50]. До структури рефлексійної
компетентності включають:

- знання про рольові функції й позиціональну організацію колективної взаємодії
(кооперативна рефлексія);

- уявлення про внутрішній світ іншої людини, психологічні детермінанти її
активності та відносини (комунікативна рефлексія);

- уявлення про свої вчинки та відносини, образ власного «Я» як індивідуальності
(особистісна рефлексія);

- знання про об’єкти та способи взаємодії з ними, здатність інтроспективно
переглядати

та

відслідковувати

хід

своєї

інтелектуальної

діяльності

(інтелектуальна рефлексія).
Система взаємопов’язаних і взаємообумовлених компонент рефлексійної
компетентності у переважній більшості її структурного представлення містить у собі
когнітивний, операційний та особистісно-мотиваційний компоненти [736, с. 2].
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Таким чином, зробимо певні узагальнення: сформованість і вияв професійної
компетентності (професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя не є
виключенням) фахівця значною мірою залежать не лише від рівня усвідомлення ним
професійних обов’язків, а й від його здатності до самопізнання й самовдосконалення.
Рефлексійна компетентність як правило сприймається як обов’язкова детермінанта
соціалізації особистості, механізм професійної та соціальної ідентичності, входить до
переліку обов’язково необхідних компетентностей. А формування та розвиток
рефлексійної компетентності – то є процес, що передує професійній діяльності
студентів.

3.2 Інтеграція процесів формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя та розвитку ключових компетентностей для навчання протягом
життя
Процес розвитку соціальної рефлексії майбутніх учителів як і будь-яка подібна
педагогічна (дидактична) система є відкритою, динамічною та такою, що перебуває в
константно-циклічних зв’язках із педагогічними (дидактичними) системами вищого й
нижчого ієрархічного порядку. Саме тому маємо зосередити увагу також на
наступному аспекті дослідження, а саме, на визначенні інтегральної єдності процесів
розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя та формування його ключових
компетентностей для навчання протягом життя.
Отже, робимо науково обґрунтовану спробу потрактування концептуальних
позицій компетентнісного підходу до дослідження проблеми модернізації сучасної
системи освіти в цілому, а зокрема в контексті забезпечення її перманентності –
навчання упродовж життя. Особливу увагу слід звернути на порівняння підходів до
визначення переліку ключових компетентностей для навчання протягом життя, у тому
числі саме на ті, котрі визначаються як результат особливостей їх оновлення в 2018
році, що було схвалено Європейським Парламентом та Радою (ЄС).
У своєму дослідженні прблему ієрархізації компетентностей трактуємо як
основу визначення вектору й механізмів імплементації ключових компетентностей
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для навчання протягом життя на нижчі, більш конкретні та специфічні (відповідно до
цілей навчання) освітні системи, підсистеми в комплексі їх складових.
Проблема є комплікативною й контраверсійною, а також, незважаючи на те, що
упродовж останніх десятиліть ведуться активні наукові пошуки стосовно найбільш
вдалого потрактування ключових понять, визначення методологічної основи, базових,
системотвірних теоретичних позицій і технологічних схем щодо імплементації й
розвитку компетентнісної освіти, домінантною характеристикою процесу залишається
поліаспектність парадигмальних засад, різність підходів до дефініціації ключових і
супутніх понять, процесів, відповідно, неоднозначність в інтерпретації змістовотехнологічних алгоритмів їх практичної реалізації.
За своїм сутнісним змістом наукова дискусія, котра відбувається з питань
феноменологізації

компетентнісної

освіти,

більш

глибокого

осмислення

її

методологічної основи, змістового наповнення, технологічного забезпечення ніколи
не припинить бути актуальною через те, що йдеться про процеси, які є
складноструктурованими, соціально й особистісно орієнтованими, а відтак є
константно динамічними, тобто такими, що потребують постійної кореляції з
соціально-економічними реаліями та прогнозованими перспективними запитами.
Ідеться про пошук моделі освіти, яка на основі опрацювання визначеного блоку
навчальної інформації, має надати людині засоби (реальні й потенційні), котрі дають
змогу особистості формувати гармонійні продуктивні взаємовідносини з глобальним
суспільством, визначальною характеристикою якого є тенденція до постійних змін,
інтенсифікація розвитку всіх сфер життя людини.
Наступним стратегічно-перспективним завданням дослідження є вивчення
проблеми ключових компетентностей для навчання протягом життя з позиції
сучасних світових, а в їх контексті – національних тенденцій розвитку освіти
відповідно до прийнятої компетентнісної парадигми.
Переконані, що проблему важливо розглядати, насамперед, у широкому
міжнародному ракурсі, оскільки й дотепер немає однозначного трактування концепції
та концепта компетентності (англ. сoncept of competence), її понятійного апарату. Як
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стверджує Франц Вайнерт [937], немає ані єдиного застосування концепції
компетентності, ані широко прийнятого визначення цього терміна.
У загальному плані цільова спрямованість компетентнісної освіти є
визначеною, вона:

–по-перше, є функціональним підходом до освіти, що підкреслює значущість
життєвих навичок та оцінює їхню майстерність відповідно до результатів
практичного застосування [926];

–по-друге, зосереджується на тому, що суб’єкти навчання за результатами
навчання мають бути здатними виконувати (умітимуть робити), а не на тому, чого
вони мають навчитися [926, с. 15].
Слід ще раз зазначити, що немає єдино визнаних підходів до потрактування
понять «компетенція», «компетентність» (competencе, сompetency), як і рамки
компетентності (competency framework), що визначає й описує кожний окремий її
різновид. Найчастіше вживають і застосовують такі ключові аналогічні поняття, як
здатність, здібність, правомочність, обізнаність, готовність до діяльності та ін.
Спостерігаються

тенденції

до

ототожнення

понять,

акцентуючи

увагу

на

компетентностях, що об’єктивують не лише результати діяльності, а й усе більше
схиляються до того, що результати роботи «вимагають комплексу поведінки, ставлень
і дій, і тому обидва терміни (компетенція/-її та компетентність/-ості) частіше
застосовуються як синоніми та є взаємозамінюваними» [941].
Відповідно до визначених Міжнародним департаментом стандартів для
навчання, досягнення та освіти (International Board of Standards for Training,
Performance and Instruction (IBSTPI) поняття компетентності визначається як
спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу.
Позиціонується комплекс знань, навичок і ставлень, котрі дають змогу особистості
ефективно здійснювати діяльність відповідно до визначених функцій, орієнтуючись
на досягнення певних стандартів у професії, іншому виді діяльності [932, с. 1].
Порівняльний аналіз визначень поняття «компетентність» свідчить, попри відмінність
формулювань, про спільність базових позицій авторів.
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Таблиця 3.1
Підходи до визначення поняття компетентності
Компетентність
(сompetence)
та
компетентності (competences) – ширші
поняття, що охоплюють очевидні результати
продуктивності, а також поведінкові вхідні
ресурси, і можуть бути пов’язані з системою
або
набором
мінімальних
стандартів,
необхідних для ефективного виконання роботи

Chartered Institute of Personnel
and Development – CIPD) (What
are competence and competency
frameworks? (August 2013) /
http://www.cipd.
co.uk/hrresources/factsheets/competencecompetency-frameworks.aspx)

Компетентність – це інтегративне утворення
особистості, що інтегрує в собі знання,
уміння, навички, досвід і особистісні
властивості, які зумовлюють прагнення,
здатність і готовність розв’язувати проблеми
і завдання, що виникають у реальних
життєвих ситуаціях. Компетентність є
системним поняттям, що має свою
структуру,
рівні,
функції,
своєрідні
характеристики, властивості

Головань М. Компетенція і
компетентність: досвід теорії,
теорія досвіду / М. Головань //
Вища освіта України. – 2008. –
№ 3. – С. 23–30.

Компетентність – така, що вже сталась,
особистісна якість (сукупність якостей) учня
і мінімальний досвід діяльності в заданій
сфері, тобто володіння учнем відповідною
компетенцією

Хуторской А. Практикум по
дидактике
и
современным
методикам обучения. – СПб:
Питер, 2004. – 541 с.

Компетентність – ґрунтується на знаннях; це
інтелектуально й особистісно обумовлений
досвід
соціально-професійної
життєдіяльності
людини.
Компетенція
розглядається як невикористаний резерв
«прихованого», потенційного

Зимняя И.
Ключевые
компетенции – новая парадигма
результата
образования
//
Высшее образование сегодня
№ 5, – 2003. – 42 с.

Закцентуємо увагу на тих, що свідчать про посилення соціальної складової
освітньої діяльності, оскільки вона дійсно виходить за межі традиційно
прийнятного навчального процесу й акумулює певну сукупність особистісних
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характеристик суб’єкта навчання, що включають також як обов’язкове досвід
життєдіяльності людини.
Знання потрактовують не лише як самоцінність, а як засіб розв’язування
проблеми, вирішення питання, а також трансформують отримані знання й уміння
в

контексті

реальних

життєвих

ситуацій,

формуючи

власний

досвід

життєздійснення, соціальної адаптації.
Власне у потрактування поняття «компетентність» закладається потенціал
навчання упродовж життя, тобто концептуально освітня діяльність проектується
не на конкретний етап навчання чи визначену сферу діяльності, наприклад,
професійну, а на життєвий простір особистості, що не обмежується часовими чи
просторовими вимірами. За таких умов професійна діяльність розуміється як
певна значуща складова життєвого простору людини, що інтегрує професійні й
особистісні цінності.
У зазначеному вище контексті глобалізаційно-інтеграційних процесів
особливого значення набуває проблема дослідження феномену ключових
компетентностей. Так, міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття
компетентностей як загальні, або ключові, уміння, базові вміння, фундаментальні
шляхи навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння або навички,
ключові уявлення, опори, опорні знання [903].
Один

із

варіантів

комплексу

базових

компетентностей

загальноєвропейського рівня було розроблено групою експертів за результатами
звіту, представленого на Європейській Раді в Стокгольмі [914], де компетентності
поділялються

на фундаментальні навички

рахування

та письма;

базові

компетентності в галузях математики, природничих наук і технологій; іноземні
мови; ІКТ-навички та використання технологій; уміння навчатись; соціальні
навички; підприємницькі навички; загальна культура.
О. Пометун [661] указує на складність поняття «ключові», «базові»
компетентності, його багатовимірність, і, водночас, спільність головних ознак.
Термін є неоднозначним, його трактують як об’єктивну категорію, котра певним
чином фіксує суспільно визнаний комплекс знань, умінь, навичок, стосунків та
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інше певного рівня, котрі можуть застосовуватися в достатньо широкій сфері
діяльності людини; інтегральні характеристики якості підготовки суб’єктів
навчання, котрі пов’язуються з їхньою здатністю цільового осмисленого
застосування комплексу знань, умінь, навичок, стосунків щодо певного
міждисциплінарного кола проблем. Основні ознаки життєвих (ключових)
компетентностей:


поліфункціональність;



надпредметність і міждисциплінарність;



багатовимірність;



забезпечують широку сферу розвитку особистості [661].

Ключова компетентність – то є об’єктивна категорія, що фіксує суспільно
визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, котрі можна
застосувати

в

широкій

загальнокультурна,
компетентність

і

сфері

діяльності

громадянська,
компетентність

людини

(уміння

здоров’язбережувальна,
з

питань

вчитися,
соціальна

інформаційно-комунікаційних

технологій). Ключова компетентність також може трактуватися як життєва
компетентність, тобто здатність суб’єкта навчання виходити за межі навчального
процесу та виявляти свою спроможність ефективно діяти в різноманітних сферах
життя, у широкому соціально-життєвому контенті, який постійно змінюється,
оновлюється, ускладнюється.
Характерною

ознакою

наявних

визначень

поняття

ключових

компетентностей є широкий соціокультурний, життєвий контекст, котрий
супроводжує процес оволодіння навчальною інформацією, що детермінує
здатність її адаптувати до особливостей конкретних особистісно значущих
ситуацій,

обумовлюючи

спроможність

не

лише

застосовувати

набуті

компетентності упродовж життя, а також сприяти їх подальшому розвитку, а
також одночасно оперативно реагувати на актуальні соціально-економічні,
життєві виклики. Об’єднання зусиль у межах міжнародного пpoекту DeSeCo
(Defenition and Selection of Competencies) дало змогу його учасникам визначити
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перелік ключових компетентностей, на який орієнтується сучасна ocвiта та який
можна адаптувати до особливостей національних систем.
Проект ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний-рівному», 2004 р.,
визначає перелік ключових компетентностей, котрий було запропоновано
українським педагогам:
1. Уміння вчитися, що програмує індивідуальний досвід самостійного
навчання.
2. Загальнокультурна – стосується розвитку культури особистості та
суспільства в усіх її аспектах.
3. Громадянська – передбачає здатності орієнтуватися у проблемах
сучасного суспільно-політичного життя в Україні.
4. Підприємницька – передбачає здатність співвідносити власні економічні
інтереси та потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними й
екологічними ресурсами, інтересами та потребами інших людей і суспільства.
5. Соціальна – передбачає здатність аналізувати механізми функціонування
соціальних інститутів суспільства, розвиваючи власну соціальну адаптивність.
6. Компетентності з інформаційних і комунікативних технологій (ІКТ) –
передбачають здібності застосовувати інформаційно-комунікативні технології в
навчанні та повсякденному житті.
7. Здоров’язбережувальна – передбачає збереження власного фізичного,
психічного, духовного та соціального здоров’я [661, С. 16–25].
У Концепції «Нова українська школа» (2016 р.) подано визначення поняття
«ключові компетентності», котре апріорі базується на розумінні освіти як
соціально, особистісно значущого пожиттєвого процесу, як умови досягнення
успіху в усіх сферах життєдіяльності людини.
Ключові компетентності – то є ті, котрі кожен потребує для особистої
реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та
працевлаштування, а також такі, що здатні забезпечити життєвий успіх молоді в
суспільстві знань.
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З-поміж десяти визначених ключових компетентностей є «уміння навчатися
упродовж життя», яка трактується як «здатність до пошуку та засвоєння нових
знань, набуття нових умінь і навичок, організації навчального процесу (власного й
колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами й інформаційними
потоками, уміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення,
вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання,
навчатися упродовж життя» [336].
Водночас процес постійного переосмислення сутності понять, як і
визначення комплексу базових компетентностей як орієнтирів розвитку освітніх
систем є перманентним, оскільки він безпосередньо пов'язується з новітніми
соціально-економічними викликами, результатами наукових досліджень щодо
оптимізації освіти.
Чергове оновлення переліку ключових компетентностей для навчання
впродовж життя, котрі свого часу було визначено відповідно до Рекомендацій
2006/962/ЄС

Європейського

Парламенту

та

Ради

(ЄС)

«Про

основні

компетентності для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року,
відбулося 17 січня 2018 року (рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського
Парламенту та Ради (ЄС). Вище ми вже згадували про цей факт. Але тут маємо
більш ретельно проаналізувати текст документу.
Основні тези свідчать про те, що оновлення зумовлюється певними
наявними сучасними об’єктивними чинниками, котрі пов’язуються з:

– по-перше, необхідністю краще застосовувати новітні технологічні,
технічні можливості, які напрацьовано останнім часом у сфері освіти, для
активної підтримки розвитку компетентності особистості протягом усього
життя (освіта як спосіб інвестування у базові навички);

– по-друге, потребою посилювати співпрацю між формальним і
неформальним навчанням, відповідно посилення значення дистанційного
навчання в системі освіти всіх рівнів, розвитком технологій неформального
навчання із застосуванням мобільних цифрових технологій;

231

– по-третє,

важливістю

посилення

значущості

міжпредметних

компетентностей (як основи базових, ключових, життєвих), що уможливлює
розмивання меж, котрі відокремлюють окремі навчальні дисципліни, а такоє
одночасно забезпечують їхню природню інтеграцію в рамках конкретних
проблем

(соціальних,

поліфункціональності,

професійних,

життєвих),

кроспредметності,

що

мають

взаємозалежності

ознаки

різних

сфер

знання.
Перераховані чинники, котрі зумовлюють необхідність змін знаходять своє
відбиття навіть у переліку компетентностей і їх порівняння з попередньою
редакцією свідчить про наявність певних домінувальних тенденцій змін.
Запропоновані зміни до переліку ключових компетентностей і трактування
їхньої сутності полягають у базових тенденціях соціально-економічного розвитку
суспільства та центруванні на викликах часу, обумовлених проблемністю,
конфліктогенністю, насамперед, соціальної сфери, ускладненням інтеграційних,
адаптивних процесів, і що головне – здатністю особистості до самореалізації в їх
контексті.

Не

змінюючи

кардинально

структурну

організацію

базових

компетентностей, спрямованих на забезпечення пожиттєвого навчання, зміни
стосуються певних акцентів, їхнього актуального контексту, а відтак і задають
вектор пошуку оновлення змістово-технологічного супроводу їхньої реалізації в
системі освіти.
На

значне

посилення

соціальної

орієнтованості

системи

сучасної

компетентнісної освіти вказує необхідність реалізації принципу імплементації
європейського соціального конструкту як остову (European Pillar of Social), котрий
спирається як на права на отримання якісної освіти, так і на потрактування її як
засобу соціальної адаптації, самореалізації на ринку праці, що зумовлює
мобільність, динамічність, здатність особистості до перенавчання, самозайнятості
та ін.
Ідеться про важливість глобалізаційних, об’єднувальних процесів, зокрема,
активізації розвитку європейського освітнього простору, у межах якого
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узгодження ключових компетентностей сприяє полегшенню мобільності та
співпраці в Європі (to facilitate mobility and cooperation in Europe).
Мовна, літературна грамотність і компетентність визначає не лише
здатність комунікувати, взаємодіяти, а й формувати особистість як носія культури
(загальнолюдської та в її контексті національної), що є значущим чинником не
лише позиціонування себе в соціумі, а й особистісної самоідентифікації,
саморозвитку на основі «Я-концепції».
У структурі та змісті ключових компетентностей посилюється значення
таких

особистісних

якостей,

як

творчість,

ініціативність,

здатність

до

виправданого ризику та почуття відповідальності, котрі визначають якість життя,
соціальної самореалізації, готовність до співпраці в умовах колективної
діяльності. Особливого значення набуває роль освіти у формуванні активної
громадянської позиції її суб’єктів, об’єднанні навколо розвитку спільних
цінностей та основних соціальних прав.
Здійснення

ґрунтовного

науково

виваженого

узагальнювально-

порівняльного аналізу певних задекларованих позицій дає веріфіковані підстави
для констатації наявності низки домінувальних тенденцій, котрі прямо чи
опосередковано

відбиваються

в

назві

ключових

компетентностей

(Key

Competences for Lifelong Learning), зокрема, ідеться про посилення інтеграційних
процесів (у тому числі між власне ключовими компетентностями), підвищення
рівня їхньої соціальної, особистісної орієнтованості. Більшою мірою фіксується
якісний показник відповідних ключових компетентностей.
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Таблиця 3.2
Рекомендація
2006/962/ЄС
Європейського Парламенту та Ради
(ЄС)
«Про основні компетенції для
навчання протягом усього життя»
від 18 грудня 2006 року

Оновлена
редакція
ключових
компетентностей
для
навчання
впродовж життя – Рекомендація
2018/0008
(NLE)
Європейського
Парламенту та Ради (ЄС), схвалено 17
січня 2018 року

Спілкування
рідною
мовою
(Communication in the mother tongue)
Спілкування іноземними мовами
(Communication in foreign languages)
Математична
компетентність
та
основні
компетентності
у
природничих і точних науках
(Mathematical competence and basic
competences in science and technology)

Літературна компетентність (Literacy
competence)
Мовна компетентність (Languages
competence)
Математична
компетентність
і
компетентність у науках, технологіях
та інженерії (Mathematical competence
and competence in science, technology
and engineering)

Цифрова
компетентність (Digital Цифрова
компетентність
(Digital
competence)
competence)
Навчання вчитись (Learning to learn) Особиста, соціальна та навчальна
компетентність (Personal, social and
learning competence)
Соціальна
і
громадянська Громадянська компетентність (Civic
компетентність (Social and civic competence)
competences)
Почуття ініціативності та взаємодії Підприємницька
компетентність
(Sense
of
initiative
and (Entrepreneurship competence)
entrepreneurship)
Культурна
упевненість
і Компетентність культурної обізнаності
самовираження (Cultural awareness та самовираження (Cultural awareness
and expression)
and expression competence)
Так, наприклад, здатність до спілкування мовами (рідною, іноземною (2006)
не означає виразної спрямованості її розвитку, у той час, як мовна
компетентність/грамотність свідчить про такий рівень оволодіння мовою, коли
вона перетворюється не лише на засіб спілкування, з орієнтацією на прагматичні
(соціальні, професійні) цілі, а й сферою самоідентифікації, самоактуалізації,
самопрезентації, гармонізуючи внутрішні сутнісні особливості особистості та
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зовнішні форми (вербальні, невербальні) її адекватного вияву. Особливу цінність
представляє поєднання з літературною компетентністю, оскільки лише за умови
інтеграції, задається такий контекст, коли література буде реально сприяти
розвитку

мовлення

людини,

культивуючи

її

індивідуальні,

особистісні

характеристики, котрі так чи інакше, у меншій чи більшій мірі, сприятимуть
розвитку її мовної культури, що стає об’єктом особливого інтересу, оскільки
формується на основі власної концепції розвитку/саморозвитку. За таких умов
мова літературного твору, що пропонує довершені прозові, поетичні зразки
мовлення на основі яскраво вираженого індивідуального стилю автора, стає
потужним суб’єктом розвитку людини як мовної особистості, перетворюючи
процес на перманентний, що буде здійснюватися на саморегулювальній основі.
Компетентність, що опікується процесом культурної обізнаності та
самовираження, має безпосереднє відношення до лінгвістично-літературної
грамотності, яка неодмінно формується в межах певної культури, додаючи
глибинного розуміння сутності культуротворчих процесів, пов’язаних із
тенденціями розвитку мовної культури, літератури, літературного мовлення як
особливого феномену. Інтеграція до відповідних культурологічних площин у
складній конфігурації мови, літератури, культури формує позицію особистості як
суб’єкта дослідження означених процесів і себе в їхньому контексті. Зазначені
міжпредметні зв’язки продукують процеси, котрі є зворотними відносно
лінгвоцентричних, наприклад, ставлення до власного мовлення як до об’єкта
самодослідження й саморозвитку зумовлює підвищення інтересу до вивчення
літературних творів із позицій системного аналізу мовної культури й
індивідуального стилю мовлення автора, виділяючи ідентифікаційні ознаки,
форми їхньої об’єктивації в різні часи, на різних етапах творчості, у контексті
різних особистісних життєтворчих реалій, а також загальних історичних
культуротворчих тенденцій.
У такий спосіб ще на етапі організованого навчання (школа, заклад вищої
освіти, післядипломна освіта) закладаються основи для розвитку власного
мовлення на основі «Я-концепції», який уже має високий потенціал інтеграційних
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процесів, а формуючи учня/студента як суб’єкта його цілеспрямованого
продуктивного розвитку, що апріорі задає формат, коли він здатен самостійно
безпосередньо чи опосередковано активувати чинники, котрі впливають на якість
розвитку його мовлення, відслідковуючи процес, аналізуючи й оцінюючи його
ефективність. Найвищим критерієм якості процесу виявляється фіксація успіху,
що

супроводжується

позитивними

емоціями,

відчуттям

підвищення

комфортності, самореалізації у процесі здійснення комунікування з іншими,
потребою особистісного самовираження через творчі письмові роботи (есе, вірш,
нарис, щоденник та ін.), підвищенням інтересу інших до міжособистісного,
професійного, соціально значущого спілкування. Саме тут маємо наголосити на
здійсненому обґрунтуванні доцільності зверненя до активного й інтенсивного
застосування методу написання педагогічного есе у процесі професійнопедагогічної підготовки майбутніх учителів у цілому та методу написання
соціально-педагогічного есе (есе на значущу соціально-педагогічну тематику) у
контексті формування соціальної рефлексії майбутніх учителів зокрема. В
експериментальній

роботі

застосування

методу

написання

соціально-

педагогічного есе розглядаємо як один з провідних дидактичних засобів (механізм
дидактичного

впливу)

забезпечення

процесу

ефективного

впливу

на

цілеспрямоване формування й розвиток соціальної рефлексії майбутніх учителів
під час вивчення гуманітарних дисциплін.
Цінною в контексті здійснюваного дидактичного дослідження виявляться
позиція, котру трактуємо як факт забезпечення виокремлення навчальної
компетентності з-поміж інших, а також доведення доцільності її інтеграції з
особистісною та соціальною компетентністю (Personal, social and learning
competence), що обумовлюється необхідністю її формування в конкретному
соціальному контексті.
Уміння вчитися – то є здатність до продуктивної навчальної діяльності –
одночасно програмує формування власної концепції, стилю, режиму, методики,
технології навчання, котрі основуються на особистісних характеристиках,
потенційних можливостях розвитку кожного. Здатність до навчання упродовж
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життя, ефективної інтелектуальної діяльності як його основи, що трактується як
значуща частина життєвого простору, чинник самоактуалізації й самореалізації,
базова ознака якісного життя, котра виявляється в усіх сферах: соціальній,
професійній, загальнокультурній. Самопроектування й саморегуляція процесу
надає йому особистісної орієнтованості, здатності до адаптації до різних сфер,
актуальних для особистості на відповідному етапі його життя. Здатність до
ефективного

навчання

(як

основного

виду

діяльності

учня,

студента,

трансформується на здатність до ефективної організації будь-якої діяльності,
оскільки в них схожою є структурна організація, котра починається з ефективної
постановки завдань, формування їхньої адекватної мотиваційної основи. Суб’єкт
навчання визначає концепцію та структурує роботу, а також одночасно забезпечує
її планування, ураховуючи загальну логіку, власний досвід плідної діяльності,
формує її змістову основу, засоби накопичення й обробки інформаційної бази,
форми й методи виконання навчальних завдань, і разом з тим закономірно
визначає її ефективність, оцінює процес за визначеними критеріями якості,
здійснює

самоаналіз,

орієнтуючись

на

перспективи

підвищення

його

ефективності.
Таким чином, орієнтуючись на стратегічні напрями розвитку педагогічної
освіти, визначені як у Концепції «Нова українська школа» (2016), так і Законі
Украіни «Про освіту» (2017), де особлива увага акцентується на необхідності
пошуку резервів в освітній діяльності щодо підвищення рівня соціалізації
особистості, формування її соціальної компетентності, розвитку соціальної
активності, усвідомлення себе громадянином України, здатним до свідомого
життєвого вибору, особистісної самореалізації, навчання й самовдосконалення
упродовж життя, важливо цілеспрямовано працювати над актуалізацією
механізмів їхньої реалізації. У цьому контексті важко переоцінити значення
соціальної рефлексії, яка забезпечує особистісну орієнтованість соціалізації
особистості учня, студента в єдності певних зазначених складових, забезпечуючи
усвідомленість процесу, а також здатність студента стати реальним суб’єктом
формування власної соціальної компетентності, розвиваючи її упродовж життя.
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Адаптуючи зазначені цільові орієнтири до професійної педагогічної освіти,
слід зазначити важливість соціальної рефлексії для формування соціальної
компетентності/адаптивності, виходячи з актуальних соціально-життєвих реалій, а
також проектуючи на майбутню педагогічну професію, пов’язану з прийняттям
соціалізації школяра на аналітико-рефлексійній основі. За таких умов соціальна
рефлексія у структурі педагогічної майстерності вчителя набуває особливої
актуальності й виконує функції осмислення себе у відповідному соціальному
контексті, проектуючи адекватну модель професійної, соціальної поведінки.
Доцільно констатувати, що визначення ключових компетентностей для
навчання упродовж життя не є самоціллю, важливо забезпечити їхню
інмплементацію як на всіх рівнях освітньої діяльності (етапи навчання людини),
так і всі компоненти й аспекти системи освіти в межах відповідного рівня
(загальноосвітнього, професійного, післядипломного та ін.).
У визначеному контексті особливо актуального звучання набуває проблема
ієрархізації компетентностей, вершиною якої закономірно будуть сприйматися
саме ключові компетентності.
Відповідно до специфіки професійної підготовки майбутнього вчителя
О. Малихін розробляє й обґрунтовує ієрархію компетентностей сучасного
педагога на засадах розуміння компетентнісного підходу як парадигмальновизначального в системі освіти України.
«Спираючись на положення визначеного напряму розвитку державної
освітньої політики та визнаючи компетентнісний підхід як парадигмальновизначальний на сучасному етапі розвитку педагогічної науки та вдосконалення
змісту вищої освіти в цілому, вважаємо за потрібне: на державному рівні
розробити стандарти вищої освіти за окремими напрямами підготовки фахівців
вищої кваліфікації відповідно до освітнього ступеня бакалавр, магістр, – на
ієрархічній компетентнісній основі:
 ключові компетентності;
 професійно-кваліфікаційні компетентності;
 загальнопредметні компетентності;
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 міжпредметні компетентності;
 предметні компетентності.
Далі
особливостей

відбувається

специфікація

професійної

компетентностей

спрямованості

навчання

відповідно

майбутніх

до

учителів

(професійно-педагогічної):

 психолого-педагогічна компетентність;
 фахово-предметна компетентність (сукупність предметних компетентностей);
 методологічна компетентність;
 методична компетентність;
 самоосвітня компетентність»[437].
Особливу цінність реалізованого дидактом підходу до представлення
авторського потрактування та структуризації компетентностей на основі ключових
убачаємо, насамперед, в обґрунтуванні доцільності ієрархічної (спираючись на
положення таксономічного підходу до упорядкування) їхньої побудови задля того,
щоб можна було відслідкувати певні системи (єдності, сукупності, кластери тощо)
взаємозв’язків і взаємозалежностей у їхньому контексті, котрі здатні детермінувати
правильні орієнтири в контексті системно-синергетичного розуміння сутності
складної архітектурної організації компетентнісної освіти, відповідно цільової
спрямованості освітнього (суто навчального) процесу, специфіки формування його
змісту, адекватного технологічного забезпечення та ін. Важливо, щоб ключові
компетентності не залишалися декларативними, а інтегрувались у всі сегменти
освітньої системи, навчального процесу як її основи, реалізуючи не лише функції
орієнтації в його плануванні й організації, а й критеріально-діагностувального
інструментарію якості.
Можна дійти проміжного, але від того не менш важливого, висновку,
котрий стосується того, що проблеми забезпечення навчання упродовж життя
набувають особливої актуальності на сучасному етапі соціально-економічного
розвитку держави, інтенсифікації глобалізаційних, інтеграційних процесів. Попри
неоднозначність підходів різних науковців щодо дослідження теоретичних засад,

239
сутності, змістово-технологічних основ компетентнісної освіти, усі вони
одностайні у визначенні перспектив її розвитку, у тому числі й потрактуванні
ключових компетентностей, головною функцією яких є забезпечення константноциклічної перманентності освіти, переходу з одного рівня на інший, за умови
дотримування спільних фундаційно-базисних принципів самоорганізації й
самоуправління. Поряд з оновленням системи ключових компетентностей для
навчання упродовж життя, актуальними мають бути проблеми їх імплементації на
різні рівні та в усі аспекти освітньої діяльності, дотримуючись ієрархії (певної
таксономії) залежностей, а відтак і переходу від макро- до мікросистем (тобто
ієрахізації – вибудовування упорядкованого таксономічно обґрунтованого
сприймання

та

вивчення

особливостей

розмаїття

педагогічних

/і

суто

дидактичних/ систем) у контексті цілеспрямованого формування й розвитку
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін

(результативними

функціональний

рівень

ознаками

вияву

сформованості

якої

є

соціальної

певний
та

достатньорефлексійної

компетентностей (адаптивної як супутної), а також соціально-рефлексійної
компетентності як компетентності інтегральної та ієрархічно вищого рівня за
певного професійно-педагогічного сприйняття), що відбувається не як відірваний
і відокремлений педагогічний (з акцентуацією на дидактичну складову в контексті
здійснюваного дослідження) процес, а такий, що є максимально феноменологічно
поєднаним із процесом, перш за все, формування ключових компетентностей для
навчання упродовж усього життя.
3.3 Дидактичні особливості організації освітньої діяльності в сучасному
педагогічному закладі вищої освіти
Подальше розгортання логіки викладу теорії з дидактичної проблеми
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя потребує здійснення
ретельного аналізу існуючих традицій, а також активно упроваджуваних
інновацій у процес організації та здійснення освітньої діяльності у педагогічному
закладі вищої освіти. Маємо зупинитися на представленні певних узагальнень
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щодо висвітлення сукупності найбільш важливих принципів професійнопедагогічної спрямованості, професійно-педагогічної значущості знань. На
особливу увагу також заслуговує опис саме в контексті висвітлення специфіки
організації освітньої діяльності у вищій педагогічній школі професійної
(професійно-педагогічної) компетентності вчителя (майбутнього вчителя) задля
визначеня вимог до дидактичної системи організації освітньої (навчальновиховної) діяльності студентів під час отримання вищої педагогічної освіти.
Процес підготовки нового покоління педагогів, здатних ефективно впливати
на суспільний розвиток, потребує докорінного оновлення їхньої професійнопедагогічної підготовки, обґрунтування нових функцій педагогіки вищої школи.
Зміни, котрі відбуваються в усіх сферах життя й діяльності людини, активне
освоєння культурних цінностей сучасного суспільства об'єктивно вимагають
перетворення вищої школи на інституцію відтворення та продукування, перш за
все, педагогічної культури. Саме тому, маємо констатувати, що які б зміни не
відбувалися у вищій школі, усі вони обов'язково стосуються викладача закладу
вищої освіти, педагога й ученого, носія наукового знання, культурнопедагогічного досвіду суспільства. Отже, перед сучасною педагогічною освітою
постає надзвичайно складне й важливе коло завдань, котрі, так чи інакше, прямо
чи опосередковано, стосуються організації освітньої діяльності у педагогічному
закладі вищої освіти.
Практика дослідження розмаїтих проблем вищої педагогічної школи
доводить, що вони пов’язані:


по-перше, із розвитком творчих здібностей;



по-друге, саморозвитком особистості майбутнього вчителя

(який має бути здатним не лише певним чином реалізовувати існуючі
соціальні, педагогічні, соціально-педагогічні технології тощо, але й
виходити за межі нормативної діяльності, підходити нестандартно, гнучко
до розв’язування професійних (соціально та педагогічно забарвлених)
завдань, розробляти й упроваджувати педагогічні інновації.

241
На узагальнювально-систематизаційному рівні представляємо найбільш
впливові напрями науково-педагогічних, психологічних і суто методологічних
досліджень, котрі мають бути певним чином ураховані задля розуміння основ
організації та здійснення освітньої діяльності саме у педагогічному закладі вищої
освіти:
 новітні підходи та стратегії до організації освітньої діяльностті у вищій
школі в контексті реалізації положень Болонського процесу вивчають
А. Алексюк [12; 13], Б. Бокуть [93], Я. Болюбаш [96], І. Зязюн [255–257],
В. Ковальчук

[287–316],

В. Кремень

[354–361],

Н. Кузьміна

[367–370],

З. Курлянд [378], О. Малихін [429–475], О. Молібог [505], Н. Ничкало [521–541]
та ін.;
 проблему професійно-педагогічного становлення викладача вищої
школи,

який

формує

особистість

майбутнього

вчителя

досліджують

В. Галузинський [152], В. Гончаров [177; 178], М. Євтух [226], Н. Ничкало [521–
541], які також у своїх роботах розглядають педагогічну підготовку
викладацьких кадрів для закладів вищої освіти;
 питання

вдосконалення

професійно-педагогічної

майстерності

викладача вищої школи є об’єктом наукових пошуків у працях таких учених:
Є. Барбіна [61; 62], В. Загвязинський [237], Д. Іванова [259], В. Ковальова [284],
В. Ковальчук [287–316], О. Пєхота [644; 645], Г. Скок [763];
 зміст

професійно-педагогічної

діяльності

викладача

вивчають

Е. Абдюшев [1], В. Антипова [23], З. Єсарева [223], Н. Кузьміна [367–370];
 професійно-педагогічне

становлення

викладачів

вищої

школи

досліджують Є. Вознесенська [140; 141], Ж. Леклерк [388], О. Малихін [429–
475], О. Топузов [799–817].
Загальновідомо, що останнім часом гостро постає проблема визначення
сутності освітньої, професійно-педагогічної діяльності викладача закладу вищої
освіти черз ті зміни, котрі мають відбуватися в його ставленні до діяльності й у
зв’язку з активною реалізацією положень Болонського процесу. Традиційно
вважають, що основним у роботі викладача є знання предмета, але ситуація
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докорінно змінюється, оскільки психологи та педагоги головним компонентом
навчання убачають цілеспрямовану, саморегулювальну, пізнавальну діяльність
студентів, якою має управляти саме викладач. Це зумовлює доцільність появи
докорінно іншого підходу до власне професійно-педагогічної діяльності у вишій
школі в цілому й у педагогічному закладі вищої освіти зокрема.
Саме така діяльність у педагогічних реаліях має свій вияв у вивченні
студентами змісту навчальних дисциплін, котрі відображають реальну сферу
матеріального або духовного життя суспільства. Цим змістом є поняття,
концепції, теорії, форми, методи, прийоми й постійно оновлювані засоби
розв’язування типових задач і певних завдань, методи оцінки точності й
конкретності рішень, а також оволодіння технікою застосування певних наявних
знань у тій чи іншій площині навчальної та практичної діяльності. Діяльність
студентів може бути у певній мірі результативною лише за умови, якщо вона
забезпечується, організовується, управляється й контролюється викладачем.
Українські й європейські спеціалісти наголошують, що основна перевага
компетентнісного підходу полягає в тому, що він дає змогу зберегти гнучкість й
автономію в архітектурі навчального плану. Водночас він потребує зміни методів
оцінки навчання та забезпечення якості навчання й освіти в цілому. У сучасних
умовах на ринку педагогічної праці є попит саме на тих спеціалістів, котрі
розуміються на психологічних особливостях людей різних вікових категорій,
орієнтуються в сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки та практики,
володіють методами наукового дослідження, різноманітними інтерактивними
технологіями навчання дітей і дорослих, засобами й методиками професійнотворчого розвитку й саморозвитку, можуть практично реалізувати гасло
«навчання упродовж життя». Подальша розробка компетентнісного підходу
пов’язується з переходом від загальнотеоретичних уявлень про його зміст до
створення предметних освітніх програм. Одним із ключових напрямів державної
освітньої політики має стати: модернізація структури, змісту й організації освіти
на засадах компетентнісного підходу, переорієнтація змісту освіти на цілі сталого
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розвитку (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки
(С. 3)) [515].
У системі освіти й освітньої діяльності у педагогічному закладі вищої
освіти, зокрема, чітко простежується предмет діяльності викладача та предмет
діяльності студентів. Для викладача основним є організація діяльності студентів й
управління цією діяльністю в межах того змісту, який визначається завданнями
підготовки кваліфікованого фахівця у закладі вищої освіти (у контексті
здійснюваного дослідження за урахування специфіки вищої педагогічної освіти),
а для студентів такими є дії, котрі вони виконують для досягнення очікуваного
результату в діяльності. Взаємозв’язок цих двох сторін обумовлюється
педагогічними (а часто, суто дидактичними) умовами та діяльністю викладача в їх
єдності, а також діяльністю студента та його суб’єктивного залучення до акту
навчання.
«Система формування вмінь самооцінювальної діяльності студентів (у
педагогічному закладі вищої освіти) реалізує наступні педагогічні умови
організації самостійної навчальної діяльності студентів: багатокомпонентність
системи її змісту, форм, методів і прийомів, засобів реалізацію дослідницької
рефлексії для створення орієнтовної основи самооцінювальної діяльності,
інтегрованість особистісної й професійної рефлексії, використання інтегративномодульної технології в діагностиці й управлінні процесом формування
самооцінювальних умінь» [738, С. 197–198]. За урахування провідних положень
такого підходу до навчання, можна говорити про конкретну детермінацію
навчальної діяльності викладача й управління навчанням, що визначає засоби й
характер впливу викладача на діяльність і поведінку студента задля досягнення
певної мети. За умови реалізації комплексної системної організації всіх
компонентів (елементів цих компонентів) процесу навчання дає змогу правильно
поставити та визначити способи й засоби досягнення провідної мети теорії і
практики вищої школи – підвищення ефективності й якості підготовки молодих
фахівців, тієї чи іншої галузі. Не є виключенням і система підготовки
професіоналів освітньої сфери.
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В. Лозова процес навчання у вищій школі розглядає як спеціально
організовану взаємодію суб’єктів пізнавальної діяльності, яка моделюється
(визначаються її цілі, завдання, зміст, структура, методи, форми, мотиви
навчальної діяльності студентів, функції навчання) для активного опанування
студентами основами соціального досвіду, накопиченого людством у різних
галузях науки задля розвитку інтелектуальної, чуттєво-вольової сфер їхньої
життєдіяльності, виховання потреби в самоосвіті, самовихованні [397, с. 89].
До основних функцій процесу навчання відносять – освітню, розвивальну та
виховну. Поряд з ними, з огляду на сучасне розуміння змісту освіти, навчання
виконує також комунікативну й управлінську функції. У вищій школі провідні
функції навчання доповнюються професійною функцією. Значення професійної
функції, за М. Фіцулою, виявляється в тому, що освітній (навчально-виховний)
процес набуває професійної спрямованості [839, с. 80], що однак не означає його
орієнтацію на суто прикладний характер.
Особливість організації освітньої діяльності у педагогічному закладі вищої
освіти сьогодні означає необхідність реалізації всіх функцій, що забезпечується
введенням трьох основних циклів підготовки фахівця.
Основними особливостями навчання у вищій школі є наступне:

-

засвоєння наукових знань і набуття практичного досвіду відбувається

під знаком професійної спрямованості, тобто у плані підготовки до діяльності в
галузі обраної професії;

-

вивчення науки та її розвитку, оскільки студент опановує процес

формування наукових знань і методи самої науки, знайомиться з її проблемами,
завданнями та способами їх вирішення;

-

поєднання наукового й навчального процесів, пояснюється тим, що

самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів відбувається разом із
дослідною діяльністю [449, с. 6].
Специфіка організації та здійснення освітньої діяльності під час навчання у
педагогічному

закладі

вищої

освіти

надає

достатньо

можливостей

для
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задоволення окреслених потреб, наявних у контексті формування й розвитку
особистості

майбутнього

вчителя,

особливо

за

умови

враховування

безперервності та єдності теоретичної і практичної підготовки, з одного боку, а
також єдності психолого-педагогічної та фахово-предметної підготовки, з іншого.
Освітня діяльність у вищій школі має здійснюватися та реалізовуватися як
комплекс певних співвіднесених і взаємообумовлених компонент конкретної
системи, котра обов’язково буде містити в собі інші системи нижчих ієрархічних
рівнів. Така система, за С. Архангельським, має характер складної адаптованої
поведінки сторін – того, хто навчається, і того, хто навчає, на основі руху й
аналізу навчальної інформації [44, с. 264].
Побудова освітньої діяльності та системи навчального процесу, перш за все,
виходить із загальних завдань вищої освіти та професійної підготовки фахівця
певного профілю. Відтак, система навчального процесу у педагогічному закладі
вищої освіти є підсистемою, ієрархічно підпорядкованою системі освіти
конкретного суспільства та, у свою чергу, перебуває у прямих й опосередкованих
зв’язках із галузевою наукою, частковими методиками. Ці зв’язки визначають
провідні форми, методи, прийоми та засоби організації освітнього процесу.
Принципи

професійно-педагогічної

значущості

знань

покликані

акцентувати увагу саме на прагненні максимально включати до змісту освітньої
діяльності студентів педагогічних закладів вищої освіти професійні педагогічно
значущі знання за чотирма напрямами навчальної діяльності: професійнопедагогічного; фахово-предметного; методичного; соціально-культурного, що
забезпечить високий рівень професійної компетентності майбутнього вчителя, а
також

підпорядковані

практичному

втіленню

й

реалізації

іншого

системоутворювального принципу професійно-педагогічної спрямованості в
цілому [449, с. 71].
Оскільки сьогодні відбувається заміна освітньої парадигми, пропонується
новий зміст, підходи, педагогічний менталітет, то за таких умов викладачеві
необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій,
ідей і шкіл. Сьогодні бути педагогічно грамотним фахівцем неможливо без
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оволодіння

інноваційними

освітніми

технологіями.

Опанування

новими

інформаційними технологіями, сучасною комп’ютерною технікою є важливою
умовою

формування

актуального

професійно-педагогічного

потенціалу

майбутнього фахівця.
Інноваційні технології навчання, упровадження у практику новітніх підходів
подачі інформації, яка дуже швидко оновлюється, вимагають наявності в майбутніх
учителів здатності самостійно й мобільно приймати найрізноманітніші рішення
стосовно значної кількості нетрадиційних педагогічних задач і завдань, котрі можуть
постати перед ними у власній педагогічній діяльності [449, С. 98–99].
Отже, здійснення теоретичного аналізу існуючих традицій й активно
запроваджуваних інновацій у процес організації та здійснення освітньої
діяльності у педагогічному закладі вищої освіти, визначено сукупність принципів
професійно-педагогічної спрямованості: професійно-педагогічної значущості
знань; професійної компетентності щодо окресленняння дидактичних вимог до
системи організації освітньої навчальної діяльності студентів під час навчання у
педагогічному закладі вищої освіти.
Освітню діяльність у закладі вищої освіти слід розуміти як:

- спеціально організовану взаємодію суб’єктів пізнавальної діяльності, яка
моделюється для активного опанування студентами основами соціального
досвіду, накопиченого людством у різних галузях науки задля розвитку
інтелектуальної, чуттєво-вольової сфер їхньої життєдіяльності, виховання
потреби в самоосвіті, самовихованні (В. Лозова);

- систему, у якій органічно поєднані процеси формування, розвитку,
виховання й навчання з усіма умовами, і формами вивчення та методами їх
функціонування (І. Зайченко );

- освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що
суттєво поліпшують результати освітньої діяльності; процеси, засоби, результати,
котрі сприймаються в єдності якісного вдосконалення педагогічної системи
(І. Підласий);

247

- сукупність можливостей для задоволення потреб особистості майбутнього
вчителя, особливо, якщо враховувати безперервність і єдність теоретичної та
практичної підготовки, з одного боку, а також єдність психолого-педагогічної й
фахово-предметної підготовки, з іншого (О. Малихін).
Проблема формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя є
надзвичайно актуальною для сучасної педагогіки в контексті вияву також
суб’єктної позиції студента вже під час навчання у педагогічному закладі вищої
освіти, особливо у зв’язку зі значним інтересом українських і зарубіжних
науковців до змісту та структури особистості майбутнього вчителя, а також її
потенціалу щодо професійного становлення й особливостей розвитку.
Розвиток адаптивності як

якості особистості студента виявляється

необхідним складником у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя.
Спробуємо
особистості

надати

студента

психолого-педагогічне

педагогічного

обґрунтування

університету

як

розумінню

суб’єкта

процесу

цілеспрямованого формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Проблема суб’єкта – міждисциплінарна. Її розробкою займаються не лише
гуманітарні науки а й природничі (біологічні) і навіть технічні. У психології вона
має свою специфіку, яка знаходить своє відображення в суб’єктному підході.
Автором суб’єктної парадигми у психології є С. Рубінштейн [730–732], його
роботи в цій галузі визнано класичними. Науковець розуміння суб’єкта запозичив
із філософії й застосовував його у психології як методологічну категорію. Так,
С. Рубінштейн зосереджував основну увагу на саморозвитку, самоздійсненні,
самовизначенні, самодетермінації, самодіяльності й активності. На його думку,
суб’єкт не лише діє перетворюючи предмет відповідно до своєї цілі, але й
виступає в різній якості у процесі всієї реалізації діяльності. Як результат –
змінюється й суб’єкт, і сам об’єкт діяльності.
Сучасний дидакт О. Малихін у своїй монографічній праці зазначає, що
освітній процес у педагогічному закладі вищої освіти також відрізняється від
відповідних процесів в інших закладах вищої освіти. У першу чергу, це зумовлено
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тим, що особистість студента педагогічного закладу – це особистість майбутнього
вчителя, людини, яка протягом усієї своєї подальшої професійної діяльності буде
мати безпосередній зв'язок зі сферою освіти, власне навчальним процесом, буде
самостійно й безперервно поповнювати власний багаж знань і спонукатиме до
подібної активної діяльності своїх учнів.
Сформульовані вище положення доводять доцільність:

– звернення до особистості студента як суб’єкта організації навчальної
діяльності в умовах педагогічного закладу вищої освіти;

– визначення й формулювання тих якостей особистості студента, які мають
бути йому притаманними;

– узагальнення вимог, які висуваються до студентів, задля ефективної
організації й реалізації академічної та самостійної освітньої діяльності [449].
Науковець наголошує, що суб’єкт освітньої діяльності включає дві
взаємопов’язані форми – педагогічну й навчальну, тому розгляд цієї проблеми
пов’язується як із загальнофілософським, так і з конкретнопедагогічним аспектом.
У ході вивчення особистості студента педагогічного університету як
суб’єкта процесу цілеспрямованого формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя виявляється доцільним розглянути психолого-педагогічні дослідження
суб’єктних якостей педагога.
А. Маркова
представляє

структуру

об’єктивними

суб’єктних
й

якостей

суб’єктивними

майбутнього

блоками

педагога

характеристик.

До

об’єктивних характеристик належать професійні, психологічні й педагогічні
знання, а також професійні вміння. До суб’єктивних – професійні й психологічні
позиції й настанови, а також особистісні якості [481].
С. Кузьміна

структуру

суб’єктних

чинників

(якостей

майбутнього вчителя) подає дещо ширше та включає до неї:
1) тип спрямованості;
2) рівень здібностей;

особистості
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3) компетентність, до якої входить спеціально-педагогічна компетентність,
методична, соціально-психологічна, диференціально-психологічна, аутопсихологічна
компетентність особистості [371].
До розгляду цього питання І. Зимня підходить у контексті реалізації схеми:
діяльність – спілкування – особистість. Вона звертає увагу на п’ять професійно
значущих якостей у моделі особистості вчителя, котрі можна представити двома
групами педагогічних здібностей:
–

проектувально-гностичні

здібності

(педагогічне

цілепокладання,

педагогічне мислення);
– рефлексійно-перцептивні здібності (педагогічна рефлексія, педагогічний
такт, педагогічна спрямованість) [251, с. 184].
Дослідження І. Зимньої дають змогу визначити структуру суб’єктних
«властивостей» (якостей, характеристик, чинників) студента педагогічного
закладу вищої освіти, яку покладаємо в основу пропонованого дослідження
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
До цієї структури відносяться:
1) психофізіологічні

(індивідні)

властивості

суб’єкта

як

передумови

здійснення ним його суб’єктної ролі, що виступає в якості задатків;
2) здібності;
3) спрямованість й інші особистісні властивості;
4) професійно-педагогічні й предметні знання й уміння (як професійна
компетентність, у власне вузькому розумінні цього терміну) [251, с. 185–186].
Адаптаційні процеси, котрі відбуваються під час професійної підготовки
студента – майбутнього вчителя – набувають особливої актуальності на етапі
становлення нової системи освіти, орієнтованої на європейські освітні цінності.
Саме цим зумовлюється необхідність істотних змін у практиці організації та
здійснення освітнього (навчально-виховного) процесу у педагогічному закладі
вищої освіти. Ідеться про кардинальну зміну формули освітньої діяльності, зокрема
переходу

системи

професійно-педагогічної

підготовки

з

інформаційно-

пояснювальної на особистісно-орієнтовану. Головною ознакою освіти такого рівня
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є формування позиції студента як суб’єкта освітньої (навчальної) діяльності,
власного професійного розвитку.
Вивченню адаптаційних процесів в освіті, професійній у тому числі,
присвячено значну кількість наукових праць педагогів (В. Бондар [98–101],
О. Галус [154], С. Гончаренко [175; 176], А. Донцов [210], Н. Кузьміна [367–370], та
ін.), психологів (А. Брушлинський [112; 113], Л. Виготський [146–149], Г. Костюк
[345; 346], В. Крутецький [364], С. Максименко [421; 422], С. Рубінштейн [730–
732]). Питання адаптації також вивчалися в контексті вирішення широкого кола
прикладних

психологічних,

психофізіологічних

і

соціально-психологічних

проблем (Г. Балл [56–759], В. Борисенков [107], Т. Титаренко [798] та ін.).
Неперервність перебігу адаптаційних процесів буде забезпечена за умови,
якщо студенти будуть виступати суб’єктами навчального процесу, реалізуючи
функції

саморегуляції,

самоуправління,

самоаналізу,

самоконтролю,

самооцінювання та ін. Освіта за такої парадигми реалізується за формулою «я
вчуся», а не «мене вчать». Усі ці реформації вимагають передбачення адаптаційних
процесів, основна функція яких полягає в забезпеченні логіки та наступності
переходу від однієї якості до іншої.
Суб’єктність позиції студента в оволодінні професією забезпечує його
адаптацію до реальних умов, усвідомленість процесу професійної підготовки,
осмислюючи будь-яку навчальну інформацію через призму «міждисциплінарного
статусу діяльності, яким передбачається винайдення стратегії наукового пошуку,
тобто методологічних принципів організації самоосвітньої діяльності майбутніх
учителів» [467, с. 149]. Більше того, за таких умов студент буде усвідомлено
працювати з інформаційними джерелами, не обмежуючись лише тим, що пропонує
викладач і підручник.
Значущість адаптаційних процесів у сфері професійної підготовки педагога
доводить також аналіз сутності педагогічної діяльності, представленої через її
структурну організацію. Виділяють наступні компоненти педагогічної діяльності:

-

гностичний;

-

конструктивний;
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-

організаційний;

-

комунікативний.

Інтеграція всіх цих компонент складає індивідуальний стиль діяльності
педагога, оскільки їх реалізація здійснюється не за зразком, прописаними у
підручниках стереотипами, а відповідно до власного уявлення про ефективність
педагогічного процесу (відповідно до отриманих знань і засвоєних моделей
професійної діяльності), а також урахування конкретних умов ефективного
перебігу педагогічного процесу.
Таким чином, професійна підготовка студента до реалізації педагогічної
діяльності (у комплексі її складових) передбачає свого роду трансформацію
особистісних якостей і вмінь (конструктивних, прогностичних, організаційних) на
рівень професійних компетентностей. Тобто йдеться про свого роду адаптацію
особистісних надбань до умов і вимог набування професії вчителя та досвіду
педагогічної діяльності, забезпечуючи їх професійною спрямованістю як за
змістом, так і за формою та методами реалізації.
Проблема вияву й узагальнення наявного дидактичного потенціалу
гуманітарних дисциплін щодо формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя потребує ґрунтовного вивчення з проекцією на подальший вияв
оптимальних дидактичних умов, котрі будуть максимально сприяти реалізації
цього процесу, а надалі розробки відповідної дидактичної моделі. На
узагальнювальному

рівні

маємо

визначити

та

представити

можливості

застосування організаційних форм, методів, прийомів і засобів навчання
гуманітарних

дисциплін

з

орієнтацією

на

забезпечення

інтенсифікації

інтерактивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу на засадах реалізації
положень особистісно орієнтованого й компетентністного підходів.
Важливою складовою фахової підготовки сучасного вчителя є забезпечення
його здатності виявляти себе як сформовану соціально зрілу особистість, здатну
виконувати свої функціональні обов’язки не лише як педагога-предметника, але й
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здійснювати рефлексію контраверсійних соціальних процесів, котрі відбуваються
в Україні та світі.
Положення щодо застосування дидактичного потенціалу механізмів
організації та здійснення навчання з гуманітарних дисциплін у вищій педагогічній
школі з проекцією на цілеспрямоване формування соціальної рефлексії
майбутнього вчителя визначають сукупність дотичних проблем для психологопедагогічного вивчення, а саме питання:
 рефлексійного аналізу освітньої й самоосвітньої соціально значущої
діяльності на інтеграційній основі як чинника соціалізації особистості;
 про засоби (нові інформаційні технології; інтенсифікація й активізація форм
і методів навчання й самонавчання;
 реалізація задачного підходу в навчанні;
 індивідуальні науково-дослідні завдання;
 засоби іншомовного спілкування;
 засоби гейміфікації на основі інтерактивної соціовзаємодії викладача та
студентів у процесі навчання гуманітарних дисциплін;
 контекстне, проблемне, ситуаційне навчання та ін.
Отже, на основі теоретичного аналізу сучасних дидактичних моделей
навчання спробуємо виявити й узагальнити дидактичний потенціал саме
гуманітарних дисциплін щодо формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя. Узагальнити можливості застосування організаційних форм, методів,
прийомів і засобів навчання гуманітарних дисциплін з орієнтацією на
інтерактивну взаємодію суб’єктів освітнього процесу.
У галузевій концепції розвиту неперервної педагогічної освіти зазначається,
що постійне вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації
науково-педагогічних і педагогічних працівників зумовлене зміною ролі людини
в сучасному світі, баченням ідеалу освіченості людини та висуванням нових
вимог до якості людського капіталу відповідно до культурно-духовних,
суспільно-економічних і технологічних трансформацій, а також чисельних
викликів глобального, європейського, національного, регіонального та місцевого
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рівнів. Педагогічна освіта є базовою для будь-якого фахівця, причетного до
навчання, виховання, розвитку та соціалізації людини [670].
Ключовим завданням професійної підготовки майбутніх учителів у
педагогічному університеті є формування їхньої професійної компетентності,
одним із показників якої є належний рівень сформованості їх професійнопедагогічних умінь. Формування професійних умінь майбутніх учителів (освітній
ступінь – бакалавр), є комплексним процесом, який здійснюється упродовж
усього курсу навчання у педагогічному університеті та включає в себе соціальногуманітарну, психолого-педагогічну, фахову та практичну підготовку. Соціальногуманітарна підготовка передбачає поглиблення та професіоналізацію знань з
українознавчого, історичного, філософського, правознавчого, культурологічного
й інших напрямів. Зміст психолого-педагогічної підготовки визначається такими
навчальними дисциплінами, як педагогіка (дидактика, теорія виховання, історія
педагогіки тощо) та психологія (загальна психологія, вікова психологія, соціальна
психологія, педагогічна психологія та ін.). Фахова підготовка передбачає набуття
студентами теоретичних знань з фундаментальних навчальних дисциплін
спеціальності та спеціалізації, дисциплін фахового спрямування та методик
викладання шкільних предметів, а також оволодіння практичними вміннями й
навичками, необхідними для здійснення професійної педагогічної діяльності.
Практична підготовка відбувається через навчальні та фахові (педагогічні)
практики [337].
У сучасній педагогічній літературі конструювання навчального процесу
розглядається у двох основних контекстах, а саме: як навчання через інформацію
й навчання через діяльність. Під час вивчення гуманітарних дисциплін можемо
застосовувати різні форми, методи, прийоми й засоби навчання. Проблема
методів навчання завжди посідає одне з провідних місць у вітчизняній дидактиці.
Вона константно є актуальною, оскільки підготовка творчих особистостей,
здатних самостійно мислити, передбачає пошук нових шляхів і нових методів
навчання. Саме методи навчання втілюють стратегічну глобальну мету
суспільства – формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості.
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Загальнодидактичну класифікацію методів за урахування специфіки цілей і
змісту навчання, особливостей способів його засвоєння, характеру пізнавальної
діяльності тих, хто навчається, поширив на процес навчання І. Лернер. Він
запропонував у свій час модель методу навчання, яка являє собою систему таких
взаємопов’язаних елементів: мета вчителя, діяльність викладання з притаманними
йому засобами; механізм зміни особистості; результат навчання. За моделлю
І. Лернера вчитель ставить перед собою дидактичну мету, яка обумовлює його
діяльність наявними в нього засобами; діяльність і засоби вчителя призводять до
появи мети учнів, яка визначає їхню діяльність наявними в них засобами; дії й
засоби учня визначають об’єктивні внутрішні процеси, які ведуть учня до
досягнення мети, тобто засвоєння змісту освіти, а звідси й до змін особистісних
якостей [393].
У роботі А. Вербицького [130] представлено визначення контекстного
навчання як концептуальної основи інтеграції різних видів діяльності студентів
(навчальної, наукової, практичної). Ним виявлено форми організації діяльності
студентів у контекстному навчанні: навчальна діяльність академічного типу –
квазіпрофесійна діяльність – навчально-професійна діяльність.
Особливу роль у контекстному навчанні відіграють активні форми й методи
навчання або технології активного навчання, які спираються не лише на процеси
сприймання, пам’яті, уваги, а передусім на творче, продуктивне мислення,
поведінку, спілкування [865]. Сьогодні широко застосовуються технології
активного навчання, оскільки в них істотно змінюється й роль того, хто навчає, і
роль тих, хто навчається.
Основною

метою

освітнього

процесу

є

створення

організованого,

передбачуваного й цілеспрямованого педагогічного впливу на формування
особистості із заданими якостями. Формування в студентів фундаменту
теоретичного мислення, як важливої здатності творчої особистості, успішно
здійснюється у процесі пізнавальної діяльності, кінцевим продуктом якої є певні
зміни психічного стану того, хто навчається. Він знаходить свій вияв у досягненні
певного рівня розвитку, вихованості, знань, умінь, навичок. Для цого необхідно
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ретельно й наперед продумувати застосування певної педагогічної технології.
Уміння запланувати й реалізувати кожний метод, прийом, співвіднести його зі
змістом, із реальними можливостями тих, хто навчаються, і педагогів, з цілями й
завданнями навчання [326].
У своїй дисертаційній праці «Система формування професійної рефлексії
майбутніх учителів початкових класів» М. Марусинець характеризує рефлексійні
процеси щодо педагогічної діяльності, спираючись на дослідження вчених
(Н. Кузьміна , Г. Метельський, Л. Яковлєва та ін.), які часто вживають термін
«педагогічна рефлексія», як якісну характеристику суб’єкта діяльності, що
перетворює світ, носія свідомості й самосвідомості, що усвідомлює специфіку
свого професійного «Я» [488]. Педагогічна рефлексія, виникаючи як явище,
зумовлене потребами вчителя, трансформується в стійку особистісну освіту, що
відображає особливості професійного становлення вчителя та свідчить про його
ступінь свідомого та творчого ставлення до педагогічної діяльності [228, c. 28].
Л. Яковлєва, досліджуючи це явище, зазначає, що процес навчання у
педагогічному закладі вищої освіти має бути спрямованим на формування
готовності студентів до вияву педагогічної рефлексії. Дослідниця характеризує
цю

готовність

як

системну,

соціально-психологічну

якість

особистості

майбутнього вчителя (саме розуміння її як соціально-психологічної якості є надто
важливим для здійснення нашого подальшо наукового пошуку), що передбачає
осмислення процесу й результатів педагогічної діяльності, набуття вміння
аналізувати й усувати недоліки задля забезпечення підвищення ефективності
вирішення творчих педагогічних задач, виокремлюючи такі складові рефлексії, як
самооцінка, самовиховання, самоосвіта [893].
Визначення

професійної

та

професійно-педагогічної

рефлексії

передбачають розуміння цих феноменів як співвіднесення себе, можливостей
свого «Я» з тим, чого вимагає обрана професія, у тому числі й із існуючими про
неї уявленнями; являє собою єдність людського (здатність до самонавчання,
аналіз причинно-наслідкових зв’язків, сумнівів, реалізації ціннісних орієнтацій,
роботі над собою) та професійного (тобто застосування цієї здатності до важких
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умов та обставин професійного життя). Ці уявлення розвиваються й допомагають
людині сформулювати отримані результати, передбачити цілі подальшої роботи,
скоректувати свій професійний шлях [597]. Також беремо до уваги основні
зарубіжні концепції щодо рефлексійного викладання.
Дж. Дьюї (J. Dewey) [218] встановив зв’язок між рефлексійним мисленням і
процесом викладання, оскільки, на його думку, рефлексійні процеси є
найважливішою частиною педагогічної діяльності як у викладанні, так й у
вихованні;
Д. Шон (D. Schon) [931] вважає, що рефлексія у процесі діяльності
здійснюється безпосередньо під час викладання у формі спонтанної реакції
вчителя на цей процес і на проблеми, котрі виникають як результат інтеракції
педагога зі студентами. Така рефлексія відбувається в реальному часі та потребує
швидкого розуміння того, що відбувається, і невідкладного вирішення проблеми
[130].
Одним із провідних чинників, на наше переконання, котрі сприяють
формуванню соціальної рефлексії майбутніх учителів, є вивчення гуманітарних
дисциплін. Наші спостереження, систематичні співбесіди, опитування та
регулярне анкетування студентів педагогічного університету, майбутніх учителів,
засвідчують, що з кожним навчальним роком значно зростає інтерес студентів до
тих освітніх технологій, які розробляються вченими світу, вітчизняними
науковцями й методистами, упроваджуються у практику роботи шкіл і
педагогічних закладів вищої освіти України. На прикладі вивчення таких
гуманітарних дисциплін студентами Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, як: «Соціальні мережі», «Методика роботи з
молодіжними і дитячими організаціями», «Соціальний захист дитинства»,
«Інноваційні технології в соціальній допомозі», «Основи сценарної роботи
соціального педагога» та ін., мали змогу конкретизувати їхній психологопедагогічний зміст; механізми забезпечення комплексного системного психологодидактичного впливу на найважливіші процеси у свідомості особистості студента
педагогічного закладу вищої освіти; категорійну базу оцінки ефективності
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формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі навчання
гуманітарних дисциплін у педагогічному закладі вищої освіти на інтеграційній
основі;

науково-педагогічний

психолого-дидактичного

і

дидактико-методичний

проектування;

специфікацію

супровід
труднощів;

і

рівень
вектор

спрямованості розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін.
Практичне значення визначається тим, що у практику роботи педагогічного
закладу вищої освіти через об’єднану дидактичну систему формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі навчання гуманітарних дисциплін
здійснювалася підготовка науково-методичного (для викладачів гуманітарних
дисциплін) та дидактико-методичного (для студентів) забезпечення щодо
впровадження в освітню практику вищої педагогічної школи (спеціальність 01
«Науки про освіту») домінувальних форм організації навчання (варіативність
самостійних, індивідуальних та індивідуально-самостійних робіт соціальноситуаційної тематики, різні види консультацій, науково-дослідна робота
студентів).

Використовувалися

сукупності

методів

(самостійного

пошуку

професійно-фахової соціально значущої інформації; самостійного дослідження
виучуваного

мовного,

мовленнєвого,

літературного

чи

дискурсивного

соціоявища; застосування сучасних інформаційних технологій, рефлексійного
аналізу здійснюваної освітньої й самоосвітньої діяльності на інтеграційній основі;
узагальнення результатів і прогнозування соціально значущої діяльності); засобів
навчання (нові інформаційні технології; інтенсифікація й активізація форм і
методів навчання й самонавчання; реалізація задачного підходу в навчанні;
індивідуальні науково-дослідні завдання; засоби іншомовного спілкування;
засоби гейміфікації на основі інтерактивної соціовзаємодії викладача й студентів
у процесі навчання гуманітарних дисциплін; контекстне, проблемне, ситуаційне
навчання та ін.). Проведено науково-методичний спецсемінар для викладачів
гуманітарних дисциплін «Дидактико-методичні основи формування соціальної
рефлексії майбутнього вчителя в освітньому процесі вищого педагогічного
навчального закладу» та авторський факультатив «Формування соціальної
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рефлексії майбутнього вчителя». Оновлено освітні програми з гуманітарних
дисциплін на засадах професійно-фахової спрямованості та соціально значущого
контексту навчання, підготовлено навчальні й навчально-методичні посібники та
методичні рекомендації до них. Усe це сприяло формуванню в майбутніх учителів
варіативності мислення, здатності реалізовувати прогностичну, дослідницьку,
управлінську, дидактико-методичну та інші виробничі функції.
Отже,

на основі

узагальнення

та вияву дидактичного

потенціалу

гуманітарних дисциплін щодо формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя, а також можливостей застосування організаційних форм, методів,
прийомів і засобів навчання гуманітарних дисциплін з орієнтацією на
забезпечення інтенсифікації інтерактивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу
на засадах реалізації положень особистісно орієнтованого й компетентністного
підходів можна дійти висновку, що важливою складовою фахової підготовки
сучасного вчителя є забезпечення його здатності виявляти себе як сформована
соціально зріла особистість, здатна виконувати свої функціональні обов’язки. На
прикладі вивчення гуманітарних дисциплін студентами Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка ми мали змогу конкретизувати
механізми забезпечення комплексного системного психолого-дидактичного
впливу на найважливіші процеси у свідомості особистості студента педагогічного
закладу вищої освіти, з’ясувати вектор спрямованості розвитку соціальної
рефлексії майбутнього вчителя у процесі навчання гуманітарних дисциплін.
У педагогічних дискусіях представників освіти сучасності протягом
тривалого періоду часу переважає розгляд проблеми соціалізації особистості.
Особливо гострим, на наш погляд, є питання соціалізації майбутнього працівника
освіти. Адже незаперечним є той факт, що лише соціалізований учитель зуміє
створити умови для ефективної соціалізації підростаючої особистості. Сучасне
суспільство ставить перед освітою чіткі та конкретні завдання: формування
активної, соціально мобільної, високопрофесійної, здатної адаптуватися в
складних ситуаціях, самостійної у прийнятті рішень, відповідальної особистості,
якій властиві особливості, визначені реаліями глобалізованого світу.
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Перед сучасною українською освітою постало непросте подвійне завдання:
зберегти всі позитивні здобутки та досвід української освіти й одночасно
збагатити його інноваційними досягненнями європейських і світових освітніх
середовищ, гармонійно узгодити їх із українськими реаліями.
На часі є втілення в життя нової освітньої парадигми вищої освіти, яка
визначає пріоритетними становлення компетентності, ерудиції, творчості,
культури особистості в гармонійному поєднанні з глибокими знаннями й
уміннями з фундаментальних і спеціальних дисциплін. Тому відчутно мають
змінюватися й завдання вищої школи. Сучасна парадигма освіти, як зазначає
професор Е. Лузік, має будуватися, з одного боку, на основі визначення людини
абсолютною цінністю, а з іншого боку, на розумінні її як складної структури, яка
об’єднує в собі загальне, особисте, часткове й типове. Отже, освітній вимір
людського буття характеризує всю сукупність процесів становлення особистості,
які, у свою чергу, виступають як умова й необхідна передумова відтворення,
функціонування й розвитку соціуму [403].
Можемо дійти висновку, що незаперечним є той факт, що важливу роль у
підготовці майбутнього фахівця освітньої галузі виконує саме педагогічний
заклад вищої освіти, де формується майбутнє нації, її суспільний і культурний
генофонд. У процесі навчання, зокрема гуманітарних дисциплін, рівень
інтелектуального розвитку студентів зростає й розвивається як у соціальному, так
і в культурному й національному середовищі.
3.4 Таксономічна структура соціальної рефлексії майбутнього вчителя
Ґрунтовне вивчення питань, пов’язаних із формуванням і розвитком
соціальної рефлексії майбутнього вчителя полягає також у цілісному розумінні її
змісту, сутності та структури. Оскільки модернізація системи педагогічної освіти
в умовах особистісно зорієнтованої парадигми потребує переосмислення відомих
шляхів і пошуку нових концептуальних підходів до професійної підготовки
майбутніх учителів, то відповідно до сучасних методологічних і нормативних
положень розвитку вітчизняної освіти вона спрямована на створення умов для
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оптимального

розкриття

професійно-особистісного

потенціалу

педагогів,

формування в них здатності до саморозвитку, самовизначення й самореалізації.
У ході дослідження було з’ясовано, що є наявними суперечності між
соціальним

замовленням

на

підготовку

фахівців,

здатних

професійно

реалізовувати свої функції в різних соціальних і педагогічних ситуаціях
відповідно до потреб розвитку сучасної школи та реальними можливостями
існуючої системи професійної підготовки майбутніх учителів, яка не повною
мірою спонукає їх до професійної рефлексії, самопізнання, самовизначення,
пошуку особистісно значущого сенсу професії.
Вище було констатовано, що проблема рефлексії вивчається в різних
наукових галузях: філософії, психології, педагогіці. Саме тому спектр змістів, із
проекцією на котрі застосовують поняття рефлексії, виявляється достатньо
широким, а саме: самопізнання, самооцінка, самоаналіз, самосвідомість, роздуми,
обмірковування своїх дій та ін. Більшість дослідників розглядають рефлексію як
процес і результат переосмислення та перебудови суб’єктом мотивів і змісту своєї
свідомості, професійної діяльності та спілкування, загалом своєї поведінки як
цілісного й усвідомленого ставлення до навколишньої дійсності в різних його
виявах.
У пошуках людиною сенсу буття, оновлення ціннісних орієнтацій, мотивів,
способів діяльності, уявлень про себе та ставлення до себе рефлексія
перетворюється на найважливішу умову її самопізнання та саморозвитку, руху до
суб’єктності, творення себе й дійсності [488].
Розмаїття власне філософських, психологічних, загальнопедагогічних та
професійно-педагогічних тлумачень рефлексії відбиває теперішній, некласичний
стан науки, за якого актуалізується потреба врахування суб’єктивної точки зору
дослідника,

а

також

твердження,

що

певні

феномени

не

потребують

узагальнювальних абсолютних визначень, вони можуть дефініціюватися залежно
від контексту розуміння дослідника. Такі загальні поняття, як рефлексія, є скоріш
за все не результатом спостереження та різновекторної емпірики (як це було за
класичної науки), а результатом індивідуального осмислення та розуміння.
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Рефлексія – це системоутворювальна компонента професійної (професійнопедагогічної) діяльності викладача вищої педагогічної школи, який має
забезпечувати формування професійної компетентності студента, як майбутнього
педагога, що зрозуміло виявляється неможливим без формування рефлексії, а
надалі й рефлексійної компетентності. Рефлексійна компетентність педагога,
забезпечуючи результативність його педагогічної діяльності, є невід’ємною
компонентою професійної компетентності та може розглядатися як якість
особистості, яка дає змогу більш ефективно й адекватно здійснювати рефлексію,
що буде ефективно сприяти інтенсифікації розвитку та саморозвитку, реалізації
творчого підходу до навчальної і професійної діяльності, а також є важливою
компонентою
діяльності

готовності

[467].

майбутніх

Рефлексійна

учителів

до

компетентність

є

професійно-педагогічної
органічною

складовою

особистісно-професійної компетентності майбутнього педагога, котра скерована
на оволодіння знаннями та цілеспрямоване застосування у прогнозуванні,
плануванні й реалізації професійно значущої педагогічної діяльності, активізує
розвиток його власних здібностей, у прагненні до самореалізації в соціально
корисній діяльності, забезпечує його особистісно-професійне становлення вже
упродовж навчання у педагогічному закладі вищої освіти. До компонентної
структури рефлексійної компетентності студента педагогічного університету
включаємо: рефлексійні вміння в їх оновленому розумінні та змістовоструктурному уявленні про їх сутність; набутий у минулому й актуалізований у
реально здійснюваній професійно значущій діяльності майбутнього педагога
досвід рефлексії, що використовується на мотиваційно-ціннісній основі; здатність
і готовність до рефлексійної діяльності; константно поновлювані знання про
психолого-педагогічну

функціонально-структурну

сутність

рефлексії,

рефлексійної діяльності та дотичних феноменів [467].
Особливості

рефлексії

у

педагогічній

діяльності,

як

зазначає

М. Марусинець, зумовлені наявністю принаймні двох суб’єктів діяльності (учня
або студента як об’єкта діяльності учіння та водночас суб’єкта пізнання й
учителя/викладача як суб’єкта навчальної діяльності й водночас об’єкта пізнання
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з боку учня/студента) [488]. Дослідниця наголошує, що професійна діяльність
учителя полягає у постійному рефлексійному аналізі педагогічних ситуацій,
розумінні контексту як власних дій, так і дій іншої людини. Тому розвинена
рефлексійна спроможність має бути характерною рисою педагога-професіонала.
Зазначені характеристики окреслюють поле суб’єктної педагогіки, яка переважно
зумовлює самовизначення фахівця в ситуаціях його особистісного розвитку та
професійного зростання. Звідси суголосно сучасній парадигмі професійної освіти
визначаємо як механізми перетворення особистості людини-майбутнього,
кваліфікованого

фахівця,

самовизначення

й

самоідентифікацію,

свободу

самовираження, вибір оптимальних стратегій життєвого шляху [488].
Саме тому сучасного вчителя сприймаємо, перш за все, як підготовленого
до вивчення, аналізу й прогнозування розвитку особистості учнів, до здійснення
комплексних перетворень в освітній системі, до подолання суперечностей її
розвитку. Водночас процеси рефлексійного управління, котрі більшою чи
меншою мірою є притаманними різним професіям, у професійно-педагогічній
діяльності набувають статусу обов’язкових. Рефлексія перетворюється на
основний механізм педагогічної взаємодії, на процес рефлексійного управління
освітньою діяльністю учнів. Вона може реалізуватися за певних умов, коли, з
одного боку, учитель буде уявляти й осмислювати картину внутрішнього світу
учня, а з іншого – регулювати активність учня та власну самоактивність задля
розвитку всіх суб’єктів освітнього (навчально-виховного) процесу [348; 513].
Структуру соціальної рефлексії майбутнього вчителя розуміємо як
сукупність компонент, котрі, у свою чергу, можуть поділятися на елементи, які
взаємодіють на системно-синергетичному рівні як окремі та взаємопов’язані
дидактичні системи, здатні до самоорганізації у межах цілісної педагогічної
(дидактичної) системи.
Компонентами такої структури соціальної рефлексії майбутнього вчителя
виявляються: мотиваційно-соціалізаційний (мотивація соціалізації особистості
майбутнього вчителя); ціннісно-орієнтаційний (соціально-ціннісні орієнтації);
когнітивно-змістовий (змістове наповнення освітнього процесу в контексті
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формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя); інструментальнодіяльнісний (залучення суб’єкта освітнього процесу педагогічного закладу вищої
освіти до соціально-суб’єктних видів діяльності як засобу активної соціалізації
особистості майбутнього вчителя); соціоаналітичний (набуття здатності до
оцінно-рефлексійної діяльності під час розв’язування соціально значущих
ситуацій в освітньому процесі).
Структуру соціальної рефлексії майбутнього вчителя розуміємо на рівні
таксономічного сприйняття. Отже, маємо говорити про результати дослідження
проблеми реалізації положень таксономічного підходу до структурування
соціальної рефлексії майбутнього вчителя на основі модифікації розроблених
вченими подібних дидактичних структур, адаптації до потреб досліджуваного
дидактичного феномену. Проблема аналізується в контексті актуальних завдань
переходу на компетентнісні технології вищої професійної освіти, особистісно
орієнтованої моделі професійного становлення педагога. Визначаємо також
таксономічну структуру соціальної рефлексії через розуміння соціальнорефлексійної компонентності, котра потрактовується як інтеграція соціальної та
рефлексійної, які отримують обґрунтування логіки їх динамічного розгортання в
контексті вияву соціальної рефлексії майбутнього вчителя. На перетині
статичного та динамічного векторів структури характеризуються процеси, котрі
забезпечують їх мотиваційне, змістове, технологічне наповнення та пропонуються
комплекси дидактичних завдань, спрямованих на реалізацію завдань кожного
етапу розвитку соціально-рефлексійної компетентності студента.
Актуальність

і

доцільність

дослідження

проблем

систематизації,

структурування, інтеграції, пошуку оптимальних варіантів упорядкування
педагогічних систем, а також підсистем важко переоцінити на сучасному етапі
розвитку професійно-педагогічної науки.
Проблема особливо актуалізується на етапі формування компетентнісної
системи освіти, проектування траєкторії переходу від знаннєвої (центрованої на
знаннях як самоцінності) до компетентнісної, особистісно орієнтованої (за якої
знання переводяться поетапно на більш складні рівні навчально-інтелектуальної
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діяльності, інтегруючись у досвід студента як суб’єкта освітньої діяльності).
Застосування таксономічного підходу в дидактиці професійної освіти ґрунтується
на визнанні майже аксіоматичного положення про те, що саме цілі в дидактичній
системі виконують функцію системоутворювальних, визначаючи мотивацію
навчальної діяльності, її змістове наповнення, діяльнісно-технологічний супровід,
критеріально-діагностувальну базу.
Висуваємо наступну логічно-векторальну стратегічно зумовлену мету:
розробити та теоретично обґрунтувати таксономічну структуру соціальної
рефлексії, схарактеризувати її компоненти, виявити характер взаємозалежностей
між ними та основи практичної реалізації у процесі професійного становлення
майбутнього вчителя.
Термін таксоно́мія (від грец. τασσεῖν – «класифікація» і νόμος – «наука»)
відноситься до розділу систематики й означає теоретичні основи (принципи та
способи) класифікування складноорганізованих систем. Термін запозичено з
біології й запропоновано науковцями для теоретико-практичної розробки
способів і моделей класифікування, основуючись на природньому взаємозв’язку
досліджуваних

об’єктів

(вважається,

що

поняття

«таксономія»

уведене

швейцарським ботаніком О. Декандолем, який займався проблемою класифікації
рослин). Таким чином, спочатку термін був визначений для класифікування
живих організмів і передбачав систематизацію однорідних груп на основі їх
спорідненості, згодом термін став використовуватися у більш широкому смислі та
знайшов поширення в різних сферах наукового знання.
Адаптуючи таксономічний підхід до педагогічного процесу, дослідники
більшою мірою орієнтували його на виконання функцій упорядкування складових
систем, а також у процесуальному плані – забезпечення логіки й послідовності
організації та реалізації етапів відповідного процесу. Завдання таксономії у
педагогіці полягає у виявленні й обґрунтуванні педагогічних процесів, явищ,
проблем, ситуацій як складних кваліфікаційних систем в ієрархічній структурі,
комплексі зв’язків і взаємозалежностей їхніх компонентів. Будь-які педагогічні
системи (макро, мезо, мікро) можуть стати предметом дослідження відповідно до
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визначеної таксономічної структури, схем за принципами ієрархізації, цільової
спрямованості від простого до складного, від загального до аспектного або
навпаки.
У проекції на дидактику, американським психологом Б. Блумом [897]
уперше було розроблено таксономію педагогічних цілей (Bloom taxonomy),
відповідно якої було здійснено спробу створити теорію класифікування в межах
когнітивної діяльності, за якою формується ієрархія освітніх цілей, завдань
навчання, котрі, у свою чергу, реалізуються через відповідні рівні розумових,
мисленнєвих, процесів, а також конкретизуються у визначених інтелектуальних
діях та операціях. Освітні цілі реалізуються через когнітивну (вимоги до освоєння
змісту предмета), психомоторну (розвиток рухової, нервово-м'язової діяльності) й
афективну (емоційно-ціннісна сфера, ставлення до досліджуваного).
Б. Блум та Д. Кратволь у науковій праці «Таксономія освітніх цілей: сфера
пізнання»[897] доводять, що цілі навчання безпосередньо залежать від ієрархії
розумових процесів, а саме: запам'ятовування, розуміння, застосування, аналіз,
синтез й оцінка. Сформована Б. Блумом когнітивна піраміда передовсім
передбачає наступність, відповідно якої прості розумові операції накладаються в
основу формування більш складних, прямуючи до повної реалізації конкретно
визначених освітніх цілей (певна аналогія принципу наступності навчання).
Змістове наповнення та структурування навчального процесу в системі
інформаційної й компетентнісної освіти відрізняються, передусім, актуалізацією
певних базових механізмів. Таксономічний підхід у дидактичній системі орієнтує
на таку логіку опрацювання навчального матеріалу, за дотримання якої
забезпечується його засвоєння не через запам’ятовування у формалізованих,
однакових для всіх, варіантах та уніфікованих алгоритмах практичного
використання, а через інтеріоризацію знання в досвід студента на основі реалізації
«Я-концепції», а також особистісно орієнтованих технологій.
Перша таксономія, що охоплює когнітивну область, містить у собі шість
категорій цілей із внутрішнім більш деталізованим їх поділом: знання
(конкретного матеріалу, термінології, фактів, визначень, критеріїв тощо);
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розуміння (пояснення, інтерпретація, екстраполяція); застосування; аналіз
(взаємозв'язків, принципів побудови); синтез (розробка плану й можливої системи
дій, отримання системи абстрактних відносин); оцінка (судження на основі
наявних даних, судження на основі зовнішніх критеріїв) [897].
Якщо мета професійного навчання визначає, що має знати, уміти студент,
опановуючи педагогічну професію, то завдання навчання орієнтують, якою має
бути діяльність на шляху до її реалізації.
Застосовуючи

положення

таксономічного

підходу

до

формування

соціальної рефлексії майбутнього вчителя, акцентуємо увагу на наступних
компонентах, які вказують, з одного боку, на процесуальний аспект, тобто
динаміку її формування, а з іншого – на статичний, змістовий.

Таксономічна структура соціальної рефлексії майбутнього вчителя
Соціальна рефлексія (вияв соціально-рефлексійної компетентності
(соціальна компетентність + рефлексійна компетентність))
контроль,
Соціально-

самоуправління

рефлексійна
компетентність

практичне
використовування

аналіз-синтез

Рефлексійна
компетентність
розуміння

Соціальна
компетентність

Знання
запамятовавання

Ціннісномотиваційна
компонента

Когнітивно-змістова
компонента

Інструментальнодіяльнісна
компонента
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Горизонтальний вектор розгортання передбачає (переважно динамічний):


усвідомлення майбутнім педагогом мотиваційної основи, сутності та

значущості

соціально-рефлексійної

діяльності

у

структурі

педагогічної

професії;


осмислення теоретико-практичних основ компетентності, котрі визначають

здатність до ефективної соціальної рефлексії в усіх видах педагогічної
діяльності;


оволодіння технологічними основами формування та розвитку соціально-

рефлексійної компетентності.
Вертикальний вектор розгортання передбачає (більшою мірою статичний):


розгортання змістово-локаційних сегментів соціальної рефлексії, кожний з

яких є до певної міри самодостатнім і водночас виступає умовою формування
інтегральної якості – соціально-рефлексійної компетентності;


закономірність того, що соціальна компетентність не може формуватися без

рефлексійної діяльності (і навпаки), однак, для більш чіткого розуміння
структурної організації процесу, забезпечення цілеспрямованого ефективного
програмування студентом його розвитку вважаємо за необхідне позначити їх у
наступний спосіб: рефлексійна компетентність – соціальна компетентність –
соціально-рефлексійна компонентність, указуючи на змістову наповнюваність
компонентів.
Здійснено спробу аналізу динамічних компонент структури розвитку
соціальної рефлексії майбутніх учителів, виділивши в їх контексті найбільш
помітні характеристики статичних компонент таксономічної структури.
Ціннісно-мотиваційна компонента соціальнї рефлексії майбутнього
вчителя формується на основі цільової спрямованості освіти, розуміння та
прийняття

цілей

формування

соціально-рефлексійної

компетентності

як

структурної складової професійно-педагогічної компетентності, необхідної умови
виконання професійних функцій у сучасному освітньому просторі, що набуває
тенденції до інтеграції у соціокультурний простір вищого порядку (регіону,
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держави). Саме тому ціннісно-мотиваційна компонента пов’язана, насамперед, із
модифікацією

моделі

сучасного

вчителя,

відповідно

моделі

випускника

педагогічного закладу вищої освіти, структурованих як комплекс професійно
значущих

компетентностей,

системоутворювальним

компонентом

якої

є

інтегральна компетентність як здатність педагога до професійної діяльності за
сучасними

стандартами

якості,

забезпечуючи

інтеграцію

та

освітнього,

соціального, життєвого просторів як у процесі професійного навчання, так і
майбутньої професійної діяльності.
Визначаємо такий комплекс мотивів:
–

мотив формування здатності до осмислення інноваційних процесів в освіті;

–

мотив адаптації до інноваційного соціального розвитку, інтенсифікації
процесу соціалізації особистості періоду реформ;

–

мотив формування освітнього простору як складової соціокультурного
простору держави, суб’єкт розвитку соціокультурних регіональних систем;

–

мотив трансляції та поширення соціокультурних цінностей.
Реалізація

зазначених

мотивів

у

контексті

формування

соціальної

компетентності безпосередньо пов’язується з усвідомленням і прийняттям
видозміненої й ускладненої соціальної функції сучасної освіти, розуміння
сучасних соціальних процесів, а також необхідності їх інтеграції та інтеріоризації
в системі освіти всіх рівнів.
Мотиваційна сфера в контексті рефлексійної діяльності відповідає за
розуміння майбутнім педагогом потреби у формуванні здатності до продуктивної
аналітико-рефлексійної діяльності, котра в системі особистісно орієнтованої
освіти реалізує функції комплексного та глибокого осмислення кожної окремої
соціально-освітньої ситуації з тим, щоб максимально враховувати її особливості,
конкретні деталі та чинники, які безпосередньо чи опосередковано впливають на
хід її розвитку, а значить й ефективність результуючої складової.
Вважаємо за необхідне виділити в таксономічній структурі соціальнорефлексійну компетентність, оскільки допоки вона не є предметом спеціального
професійного формування в діючій системі підготовки вчителя, важливо
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використати можливості всіх навчальних дисциплін, освітнього середовища
закладу вищої освіти, а такж змобілізувати студента, стимулюючи його власну
активність на особистісно-професійний розвиток у цьому аспекті. Тому ця
компетентність буде спрямовувати студента на інтеграцію соціальної та
рефлексійної,

забезпечуючи

обґрунтовується

тим,

що

саморегулятивність
студент,

процесу.

оволодіваючи

Отже,

позиція

теоретико-практичними

основами (закономірності, структура, принципи, форми, методи, технології)
соціалізації й аналітико-рефлексійної діяльності, вивчаючи різні навчальні
дисципліни, зможе самостійно їх інтегрувати та забезпечувати цілеспрямований
неперервний поступ до їх нарощування й оптимізації на основі «Я-концепції»,
реалізуючи власний потенціал розвитку.
Когнітивно-змістова компонента соціальнї рефлексії майбутнього
вчителя передбачає забезпечення розуміння майбутнім педагогом сутності
соціальних процесів, складності взаємовідносин і залежностей у її контексті.
Причому йдеться не лише про загальні теоретико-практичні основи, а й про
специфічні характеристики, пов’язані з професійними особливостями, тобто
соціальної адаптації, соціальної самореалізації школяра та себе як майбутнього
педагога.
Когнітивна складова компоненти у структурі професійної діяльності
вчителя часто асоціюється з соціальним інтелектом, який детермінує його
здатність до розвитку пізнавальної сфери, що забезпечує осмислення складних
стосунків і залежностей у соціальній сфері, цілеспрямовує й оптимізує розвиток
власної соціальної компетентності. Найвищий потенціал формування як
соціальної, так і рефлексійної компетентностей має навчальний процес у закладі
вищої освіти, оскільки їх знаннєва основа накопичується та розвивається як у
процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу, так і через соціальнодидактичну взаємодію (рівень і характер взаємовідносин «викладач-студент»,
«студент-студент»), взаємодію студента з соціальним середовищем вишу загалом,
яка більшою мірою має ознаки стихійності, адаптуючись до системи соціальних
взаємовідносин, що склалася в конкретному закладі освіти.
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Рефлексійна діяльність у зазначеному контексті відповідає за сегмент,
пов'язаний із аналізом і самоаналізом соціальних процесів, конкретної соціальної
ситуації, орієнтуючись на базові критерії якості освітнього (навчально-виховного)
процесу, поведінки в соціальному середовищі. Когнітивна складова компоненти
закономірно включає самопізнання (пізнати себе, щоб оптимізувати процес
соціалізації, більш досконало пізнати школяра, а також ефективно вчити його
цьому складному мистецтву). Це особливо актуально в освітній системі, яка
декларує дитиноцентричність як базовий принцип її розвитку.
Аналіз

і

самоаналіз

стають

іманентними

складовими

соціально-

рефлексійної діяльності, оскільки в кожній конкретній соціально значущій
ситуації, у тому числі й у межах навчальної діяльності, одночасно аналізуються
позиції вчителя й учня як її суб’єктів, діяльність і поведінка яких мають високий
рівень взаємозалежності та взаємообумовленості. Відповідно до зазначених
установок, майбутній учитель усвідомлює необхідність саморозвитку таких
особистісно-професійних якостей, як спостережливість, центруючись на обох
об’єктах і характері соціальних взаємовідносин між ними, соціальна уява (як
основа формування здатності до емпатії), соціальна інтуїція, як здатність на
основі сформованого досвіду соціалізації проводити експрес-аналіз, прогнозувати
перспективи розвитку подій і визначати оптимальний вектор вирішення
конфліктної ситуації.
Таким

чином,

когнітивно-змістова

компонента

соціальної

рефлексії

майбутнього вчителя містить у собі: соціальну пам'ять, соціальне спостереження,
соціальне мислення, соціальну уяву, соціальну інтуїцію та ін.
Складноструктурованість процесу визначається поліаспектністю феномену
соціальної компетентності, який визначає здатність до реалізації соціальних
функцій у майбутній професії.
Важливість інтеграції соціальної та рефлексійної компетеностей в єдину
соціально-рефлексійну можна довести, апелюючи до досліджень О. Бодальова,
який

зазначає,

що

суттєвий

вплив

на

розвиток

соціально-педагогічної

компетентності вчителя має когнітивна складність особистості [89]. Він
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диференціює людей на когнітивно простих і когнітивно складних. В основі
когнітивної простоти лежить одновимірне сприйняття світу: наприклад, чорнобілі тони, свої-чужі, хороші-погані та ін. Для такої людини характерна «соціальна
шизофренія» як норма поведінки. Когнітивно складний тип особистості
сприймати світ не стереотипно, діючи за однаковими алгоритмами в типових
ситуаціях, а творчо, у всьому різноманітті його характерологічних особливостей.
Проблема є актуальною для сучасної освітньої, соціальної ситуації як
перехідного періоду від освіти інформаційно-репродуктивної, де більшою мірою
діють стереотипи, моделі діяльності та поведінки за зразком, визначені реакції,
прописані для типових ситуацій, до компетентнісної, особистісно орієнтованої за
своєю суттю, технологічним забезпеченням. У цьому контексті здатність педагога
до

соціально-рефлексійної

діяльності

слугуватиме

протидією

механізмам

уніфікації, формалізму, діяльності за визначеними шаблонами.
Інструментально-діяльнісна компонента передбачає, що отримавши
необхідні знання з різних теоретико-практичних, дослідних джерел, студент може
забезпечувати ефективність реалізації положень особистісно орієнтованого
процесу формування певних умінь, як основи професійних компетентностей як
майбутнього педагога, їх застосовувати на практиці, ураховуючи особливості
соціальної проблеми, характеристики конкретної ситуації, наявність відповідних
інструментальних можливостей. Соціальна компетентність студента визначає
здатність на основі отриманих фундаментальних знань про теорію і практику,
логіку та технологічні особливості розвитку соціалізації особистості школяра,
педагога, до формування компетентності як вищого, особистісно означеного рівня
її вияву. Вона включає здатність визначати цілі, стратегію й тактику
програмування позитивного розвитку соціальної ситуації, забезпечивши процес
адекватним

інструментарієм,

організовувати

оптимальні

взаємовідносини,

конструктивну взаємодію учасників ситуації, застосовувати відповідні форми,
методи й засоби впливу й організації діяльності, у структурі навчального процесу,
а також на основі оперативного аналізу ситуації, особливостей її суб’єктів, у тому
числі й себе. Саме ціннісно-мотиваційна та когнітивно-змістова компоненти
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соціальної рефлексії майбутніх учителів обумовлюють їх психологічну та
предметну готовність до продуктивних дій з вибору стратегії професійної
поведінки, визначення логіки та базових алгоритмів діяльності, засобів вирішення
соціально орієнтованого завдання або ситуації, застосовуючи наявний в активі
«репертуар» прийомів.
На перетині векторів таксономічної структури соціальної рефлексії студента
актуалізуються
компетентності,

розумові

дії

поетапно

(операції),
переводячи

котрі
знання

забезпечують
в

основу

формування
самостійної

інтелектуальної діяльності, розвитку соціально-рефлексійної компетентності на
саморегулювальній основі. Поетапно формується ситуація, коли затребуваними є
розумові дії, котрі відповідають за:

–

накопичення та оволодіння знаннями;

–

інтерпретацію

та

розуміння

їх

сутності,

теоретичних

основ

функціонування та розвитку;

–

аналіз та синтез, які надають можливість за допомогою цих знань

аналізувати факти, процеси, ситуації, виявляючи причинно-наслідкові зв’язки, а
також синтезувати їх, формуючи видозмінені системи, реконструюючи процеси,
надаючи їм вищого рівня доцільності й ефективності;

–

використовувати на практиці, максимально спрямовуючи на реалізацію

актуальних цілей, ураховуючи конкретні особливості ситуації, потенціал і
перспективи її розвитку;

–

узагальнення

результатів

діяльності,

контроль

і

визначення

ефективності процесу, який є основою регулятивних процесів, саморозвивальних і
самоуправлінських дій, що проектують загальні перспективи вдосконалення
соціально-рефлексійної компетентності.
Зазначені розумові операції дають змогу формувати комплекси навчальних
завдань, котрі будуть цілеспрямовано й поетапно формувати інтегральну
компетентність, активуючи головну суперечність між актуальним рівнем
розвитку особистості та зоною її найближчого розвитку (за Л. Виготським).
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Так, найнижчий рівень пов'язується із засвоєнням базових знань із проблем
суті й особливостей розвитку рефлексійної компетентності й на першому етапі
формування його мотиваційної сфери акценти закономірно зосереджуються на
процесах запам’ятовування-відтворення. Формується комплекс навчальних
завдань, котрі передбачають операції запам’ятовування, повторення, відтворення,
імітації та ін.
Наступний етап розумової діяльності пов'язується з процесами забезпечення
осмислення-розуміння-використання за зразком означених процесів як основи
їх особистісного прийняття, що є обов’язковим для переходу на вищий етап
якості. Навчальні завдання, що обслуговують цей рівень діяльності реалізуються
шляхом оперування понятійним апаратом, трактування певних категорій,
пояснення сутності отриманих знань, застосування прикладів як засобу
демонстрації їх розуміння, обговорення головних позицій, проблем у контексті
отриманих знань, формулювання власних висновків на основі їх інтерпретації, а
також використання отриманих знань у типових ситуаціях, діючи на основі
визначених алгоритмів, засвоєних стандартів і схем. На цьому етапі студент може
планувати, експериментувати, реалізовувати засвоєні процедури, типові приклади
практичного застосування знань.
Вищий рівень інтелектуальної діяльності пов'язується з такими розумовими
операціями, як аналіз-синтез, котрі відповідають за теоретико-практичне
осмислення засвоєної навчальної інформації, що забезпечує розуміння не лише
глибинної сутності проблем, явищ, ситуацій, а й виявлення причинно-наслідкових
зв’язків, що покладаються в їх основу. Аналітико-синтетична діяльність є
механізмом «привласнення» отриманих знань, їх інтеріоризації у власний досвід
навчальної, а також усіх видів соціально орієнтованої діяльності. На цьому рівні
інтелектуальної діяльності студент може займатися дослідною роботою, оскільки
аналітико-синтетична
інтерпретувати,

діяльність

порівнювати,

дає

змогу

протиставляти,

диференціювати,
групувати,

відбирати,

систематизувати,

класифікувати теоретичні основи, факти, процеси, тенденції, пов’язані з
процесами соціалізації особистості, вияву її рефлексійної компетентності.
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Здатність до синтезу надасть змогу студенту програмувати, вибудовувати
системи, моделі, реконструювати наявні.
Практичне використання на основі «Я-концепції». Попередня аналітикосинтетична діяльність уможливлює переведення етапу практичного застосування
на більш високий рівень якості – творчий, оскільки студент, адаптуючи
результати аналітико-синтетичної діяльності до засвоєних типових моделей, що
передбачають реалізацію за зразком, конструює власні, що відповідають, з одного
боку, актуальним об’єктивним запитам часу та ситуації, з іншого – пріоритетам
професійної «Я-концепції».
Узагальнення-самоуправління (управління саморозвитком). Остання група
розумових дій спрямовується на самостійну інтелектуальну діяльність із
узагальнення результативності реалізації попередніх етапів, формування системи
базових положень, котрі слугуватимуть теоретико-практичним підґрунтям для
переведення

роботи

з

розвитку

соціально-рефлексійної

компетентності

майбутнього вчителя на вищий рівень складності. І що найголовніше, важливо
виокремити компетентності, котрі допоможуть ефективно управляти цим
складним процесом, застосовуючи як отримані надбання, так і враховуючи уроки,
пов’язані з невдачами, проблемами, депресивними станами, деструктивними
процесами та ін. На цьому етапі застосовуються навчальні завдання, котрі
вимагають

від

студентів

вияву

уміння

оцінювати,

робити

висновки,

обґрунтовуючи їх, здійснювати самоаналіз, визначати причинно-наслідкові
зв’язки, формувати портфоліо, рекомендувати, критикувати, прогнозувати,
програмувати перспективи подальшого розитку й саморозвитку.
Таким

чином,

структурування

проблеми

соціальної

реалізації

рефлексії

таксономічного

майбутнього

вчителя

підходу
є

до

складними,

багатоаспектними й особливо актуальними в контексті сучасних завдань переходу
на компетентнісні технології вищої професійної освіти. Важливим є розуміння
того, що в системі компетентнісної освіти є запит на дослідження освітніх
процесів як цілісності в комплексі інтеграційних зв’язків, що покладаються в їх
основу. Саме тому реалізація положень таксономічного підходу дає змогу вивчати
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феномен соціальної рефлексії, інтегруючи змістово-статичні та процесуальнодинамічні компоненти, що в цілому уможливлює визначення адекватного
комплексу навчальних завдань на кожному етапі її формування, а відтак і
цілеспрямовано й ефективно управляти процесом розвитку соціальної рефлексії
як

вияву соціально-рефлексійної

компетентності майбутнього

вчителя в

інтегральній єдності соціальної та рефлексійної компетентностей.
Висновки до розділу 3
У розділі обґрунтовано теоретичні засади формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів, а саме: висвітлено варіативність підходів до визначення
понять «соціальна компетентність» і «рефлексійна компетентність» у науковій
літературі; розкрито специфічні особливості інтеграції процесів формування
соціальної рефлексії майбутнього вчителя та розвитку ключових компетентностей
для навчання протягом життя; на узагальнювальному рівні розкрито специфіку
методології дослідження для вивчення освітнього процесу у педагогічному
університеті, а також з’ясовано дидактичні особливості організації освітньої
діяльності в сучасному педагогічному закладі вищої освіти; презентовано
таксономічну структуру соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
На ґрунті вивчення варіативності наявних й актуальних наукових підходів
до визначення понять «соціальна компетентність» і «рефлексійна компетентність»
та аналізу наукових праць сучасних учених стосовно розуміння сутності, змісту,
структури та функціональності цих понять можна дійти висновку про те, що
важливе значення для підготовки спеціаліста будь-якого профілю має розвиток у
нього

рефлексійної

особистостісних

та

утворень.

соціальної
Рівень

компетентностей

розвитку

як

рефлексійної

інтегральних
та

соціальної

компетентностей стає визначальним чинником досягнення високих результатів у
діяльності, особливо коли то відбувається інтегрально, тобто у поєднанні як вияв
компетентності вищого ієрархічного порядку – соціально-рефлексійної, що є
ознакою функціонального результату вияву належного рівня розвитку соціальної
рефлексії особистості в цілому.
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Отже, доведеним і належним чином обґрунтованим твердженням є визнання
факту того, що рефлексійна компетентність, перш за все, обумовлена наявним у
суб’єкта

досвідом

рефлексійної

діяльності.

Визначення

рефлексійної

компетентності особистості можливо за умови вияву здатності суб’єкта до
рефлексійних дій. У цьому контексті під здатністю до рефлексійних дій (маємо
уточнити, що то може також сприйматися як здатність до рефлексії) розуміємо як
інтегральну характеристику, котра відображатиме певний рівень сформованості в
суб’єкта сукупності основних компонент (складових, а за умови подальшого
поділу – елементів) рефлексійної компетентності: ціннісно-смислових орієнтацій
у сфері самовизначення особистості; знань рефлектуючого суб’єкта про себе як
особистість, що розвивається, про рефлексію як психологічний процес, про
предмет рефлексії; умінь і навичок рефлексійної діяльності.
У цілісній структурі рефлексійної компетентності зазначені компетенції
виступають основними компонентами, їх сукупність і характер зв’язків між ними
визначають рівень сформованості та особливості процесу розвитку рефлексійної
компетентності суб’єкта.
У межах розділу було здійснено структурно-змістовий аналіз рефлексійної
компетентності на основі наукових праць О. Анісімова, В. Метаєвої, І. Семенова,
С. Степанова, А. Хуторського та ін., за результатами якого було виділено
сукупність цінних теоретичних передумов для забезпечення якісно ефективного
проектування рефлексійної компетентності (як педагогічного (чи то суто
дидактичного) феномена): рефлексійна компетентність є метакомпетентністю; під
рефлексійною компетентністю особистості слід розуміти засвоєну суб’єктом як
результат

набуття

досвіду

рефлексійної

діяльності

сукупності

певних

особистісних якостей; рефлексійна компетентність обумовлена наявним у
суб’єкта

досвідом

рефлексійної

діяльності;

визначення

рефлексійної

компетентності особистості видається можливим за умови належного вияву
суб’єктом здатності до рефлексійних дій; під здатністю до рефлексійних дій
розуміється інтегральна характеристика, яка відображатиме певний наявний
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рівень

сформованості

сукупності

основних

компонентів

рефлексійної

компетентності.
Констатовано, що існують різні, іноді надто контраверсійні підходи
науковців щодо вивчення теоретичних засад, сутності, змістово-технологічних
основ компетентнісної освіти. Більшість з них узгоджуються стосовно перспектив
розвитку, а також потрактування ключових компетентностей, головною функцією
яких є забезпечення константно-циклічної перманентності освіти.
Соціально-рефлексійну компетентність розуміємо як компетентність, що є
інтегральною та сприймається як компетентність вищого ієрархічного порядку на
рівні професійно-педагогічного сприйняття, що відбувається не як відірваний і
відокремлений педагогічний процес, а такий, що є максимально феноменологічно
поєднаним із процесом, перш за все, формування ключових компетентностей для
навчання упродовж усього життя.
На основі вивчення особливостей організації та здійснення освітньої
діяльності у вищій педагогічній школі можна дійти висновку про те, що вона має
низку специфічних ознак, котрі відбиваються на суб’єктах цієї діяльності під час
навчання у педагогічному закладі вищої освіти. Оновлене відповідно до сучасних
вимог цивілізаційного розвитку освітнє середовище педагогічного закладу вищої
освіти надає достатньо можливостей для задоволення окреслених у розділі
потреб, наявних у контексті формування й розвитку особистості майбутнього
вчителя, особливо за умови враховування безперервності й єдності теоретичної і
практичної підготовки, з одного боку, а також єдності психолого-педагогічної та
фахово-предметної підготовки, з іншого.
Маємо наголосити на тому, що у педагогічному закладі вищої освіти
зокрема у процесі освітньої діяльності належним чином можна зрозуміти та
відстежити предмет діяльності викладача, а також предмет діяльності студентів.
Для викладача основним є організація діяльності студентів й управління цією
діяльністю в межах того змісту, який визначається завданнями підготовки
кваліфікованого майбутнього вчителя, а для студентів такими є дії, котрі вони
виконують для досягнення очікуваного результату в діяльності (тобто здобуття
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відповідного рівня професійно-педагогічної компетентності). Такого роду
взаємозв’язок цих двох суб’єктних сторін обумовлюється педагогічними (або
власне дидактичними) умовами та діяльністю викладача педагогічного закладу
вищої освіти в їх єдності, а також діяльністю студента – майбутнього вчителя – і
його суб’єктивного залучення до акту навчання.
Визнаємо, що одним із провідних чинників, котрі прямо чи опосередковано,
у більшій або меншій мірі, сприяють активації й інтенсифікації реального впливу
дидактичних механізмів на процес цілеспрямованого формування та розвитку
соціальної рефлексії майбутніх учителів, є вивчення саме гуманітарних
дисциплін.
На логічно-феноменологічному рівні сприйняття проблеми та її подальшого
розгортання її науково-педагогічного вивчення розуміємо структуру соціальної
рефлексії майбутнього вчителя як сукупність компонент, котрі, у свою чергу,
можуть поділятися на елементи, які певним чином взаємодіють на системносинергетичному рівні як окремі та взаємопов’язані дидактичні системи, здатні до
самоорганізації в межах цілісної педагогічної (дидактичної) системи. До
компонент таксономічної структури соціальної рефлексії майбутнього вчителя
включаємо: мотиваційно-соціалізаційну компоненту (мотивація соціалізації
особистості майбутнього вчителя); ціннісно-орієнтаційну компоненту (соціальноціннісні орієнтації); когнітивно-змістову компоненту (змістове наповнення
освітнього процесу в контексті формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя); інструментально-діяльнісну компоненту (залучення суб’єкта освітнього
процесу педагогічного закладу вищої освіти до соціально-суб’єктних видів
діяльності як засобу активної соціалізації особистості майбутнього вчителя);
соціоаналітичну компоненту (набуття здатності до оцінно-рефлексійної діяльності
під час розв’язування соціально значущих ситуацій в освітньому процесі).
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РОЗДІЛ 4
ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНО-ФУНКЦІЙНОЇ ДИДАКТИЧНОЇ
МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
4.1. Педагогічне моделювання як основа проектування функційносистемних дидактичних явищ
Суттєво-значимим

показником

розвитку

педагогіки

у

напрямі

«гносеологічного ідеалу» є поетапне «упровадження» у науково-педагогічні
дослідження певних процесів, котрі стосуються розробки різноманітних моделей
педагогічних і суто дидактичних механізмів й інструментів моделювання.
Спираючись на співвідношення кінцевого результату та структурних
елементів виділяють такі різновиди педагогічних моделей: поточна, селективна,
змішана, інноваційна. «З моделлю легше експериментувати, аніж з оригіналом, –
зазначає чеська дослідниця, вчена Я. Скалкова. – Це значною мірою і визначає
доцільність застосування її у процесі пізнання… Моделювання вимагає
теоретичного обґрунтування відносин між моделлю та реальним об’єктом. Саме
тому роль теоретичного мислення, теорії значно збільшується» [760, с. 150].
На жаль, освіта не забезпечує належного рівня виховування та формування
й розвитку мислячої проектно людини, незалежно від того, у якій сфері соціальної
практики чи діяльності вона функціонує – виробництві, побуті, науці, освіті,
духовній культурі й т. п. [480, с. 45]. У той же час моделювання дає змогу
максимально оптимально поєднувати експериментальне дослідження об’єкта,
спрямоване на забезпечення побудови певних абстракцій або логічних
конструкцій у будь-якій площині життєдіяльності людини.
Прагматично зумовленою необхідністю та потребою задля поширення в
науково-педагогічній

практиці

здійснення

дидактичних

досліджень

методу

моделювання, а також розроблення різноманітних варіацій за своїм цільовим
призначенням дидактичних моделей (структурно-функціональних, функціональноструктурних, інтегральних, структурно-інтегральних, функціонально-інтегральних,
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суто дидактичних, варіативно-дидактичних, лінгводидактичних та ін.) є той факт, що
освіта третього тисячоліття власне не переймається належною мірою формуванням і
розвитком життєвих і ціннісних орієнтацій людини, яка перебуває в стані становлення
(Е. Маралова [480, с. 45]).
Одночасно маємо згадати про те, що Р. Майером було запропоновано
модель, в основу якої покладається формула для визначення конкретної кількості
фактів (як окремих властивостей), котрими оволодіває студент конкретної групи
за урахування коефіцієнта забування матеріалу [419]. Таким чином, розробка,
обґрунтування та конструювання моделей педагогічних (або суто дидактичних)
феноменів не може подібно фізизко-математичним або природничим наукам,
ступенем коректності описати об’єкт, що досліджується, – причина полягає в
тому, що педагогічний чи то суто дидактичний об’єкт, виявляється надто
складним і таким, що є сприятливим до впливів розмаїття чисельної кількості
різноманітних зовнішніх і внутрішніх чинників.
Цікавими в контексті висвітлення проблеми педагогічного моделювання
виявляються результати, котрі було отримано у своєму науково-педагогічному
дослідженні Н. Євтушенко. Дослідниця говорить про те, що саме в теорії
дидактичного моделювання, залежно від визначеного цілепокладання, зазвичай
виділяють

максимально

поширені,

різновиди

моделей,

котрі

активно

розробляються у педагогічних дослідженнях, а саме:
 прогностичні моделі;
 концептуальні моделі;
 інструментальні моделі;
 моделі моніторингу;
 рефлексійні моделі.
Отже, прогностична модель розробляється задля забезпечення певної
конкретизації навчальних цілей (або освітніх цілей у цілому), а також
використання відповідних потенційно можливих ресурсів.
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Концептуальна модель може будуватися задля розроблення конкретної
(іноді алгоритмізованої) програми певних дій (дидактичних впливів) на основі
інформації, котра виявляється в наявності.
Інструментальні моделі конструюються та використовуються з метою
тренування (навчання, тренінгу) виконавців, якими можуть виступати
викладачі, а також забезпечення добору конкретних засобів їх виконання).
Моделі

моніторингу

передбачають

створення

та

застосування

дидактичних механізмів «зворотнього зв’язку», розроблення способів і
технологій корегування потенційно можливих відхилень від результату, якого
прагнуть досягти.
Рефлексійна модель може створюватися задля винайдення оптимально
можливих рішень у нестандартних і непередбачуваних ситуаціях у процесі
педагогічної взаємодії [109].
Практична доцільність і цінність моделювання у педагогічних і суто
дидактичних дослідженнях більшою мірою зумовлюється її відповідністю
досліджуваним аспектам і контекстам об’єкта, а також тому, наскільки правильно
й повно ураховуються на окремих етапах розроблення, обґрунтування та
побудови моделі основні принципи моделювання. До таких приципів відносимо:
принцип наочності; принцип чіткої визначеності структурних компонент;
принцип об’єктивності. Саме ці принципи визначають можливості і тип
застосовуваного моделювання та створюваної моделі, а також її функційні вияви в
заломленні до окремого конкретно здійснюваного педагогічного дослідження
[503, с. 206].
Інтегрально-функційну дидактичну модель формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у прооцесі вивчення гуманітарних дисциплін
розглядаємо як дидактично-веріфіковану інтегрально-функційну систему
організації та здійснення цілеспрямованих психолого-дидактичних впливів,
котрі

забезпечують

ефективність

функціонування

цієї

системи

й

уможливлюють досягнення функційного результату як вияву належного рівня
сформованості соціально-рефлексійної компетентності майбутніх учителів
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(як інтегральної єдності соціальної та рефлексійної компетентностей, котрі
сприймаються у пропонованому дослідженні як компетентності нижчого
ієрархічного

порядку)

на

грунті

створення

відповідного

комплексу

дидактичних умов і реалізуються одночасно в декількох вимірах.
Інтегрально-функційна дидактична модель формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін – то
є узагальнено ідеалізоване представлення неподільної відкритої системи
формування дидактичного феномену соціальної рефлексії майбутніх учителів як
сукупної інтегральної єдності функціональних конструктивних компонент
(конструктів та елементів цих конструктів (або субконструктів) як складових
нижчих ієрархічних площин): концептуально-методологічна конструктивна
компонента (методологічний конструкт, психолого-дидактичний конструкт,
теоретичний

конструкт,

технологічний

конструкт);

операційно-змістова

конструктивна компонента (конструкт мотивації соціалізації особистості

майбутнього вчителя; когнітивно-змістовий конструкт; інструментальнодіяльнісний конструкт); рефлексійно-результативна конструктивна компонента
(діагностико-інструментальний

конструкт,

компетентнісно-результативний

конструкт), соціально-веріфікаційна конструктивна компонента (аналітикостатистичний конструкт, імплементаційно-пропедевтичний конструкт).
Концептуально-методологічна конструктивна компонента:

- методологічний конструкт: узагальнювальне представлення методологічної
основи (філософський, загальнонауковий, частковонауковий, технологічний
рівні методології) формування соціальної рефлексії майбутніх учителів //
компетентнісний підхід як парадигмально-визначальний та ієрархізована (за
значущою впливовістю реалізації положень) сукупність супідрядних підходів
(особистісний, діяльнісний, системний, синергетичний, цілісний, комплексний,
акмеологічний, аксіологічний, партисипативний, інтерактивний, ресурсний та
інші у відокремленому та контамінаційно-комбінаторному поєднанні вияву
основоположних позицій;
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- психолого-дидактичний конструкт: обґрунтування психолого-дидактичної
основи для розробки теорії цілеспрямованого формування й розвитку соціальної
рефлексії майбутніх учителів у навчальному процесі педагогічних закладів
вищої освіти;

- теоретичний конструкт: визначення теоретичної основи для обґрунтування
дидактичних засад формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у
процесі

вивчення

гуманітарних

дисциплін

(закономірності,

принципи,

ієрархізована сукупність дидактичних умов, дидактична система формування
досліджуваного дидактичного феномену);

- технологічний конструкт:
- визначення цілепокладальної основи дослідження (стратегічної мети,
практико-орієнтованої мети, конкретизованої результато-спрямованої мети).
Стратегічна мета: забезпечення сталого розвитку майбутнього вчителя через
реалізацію дидактичних впливів на формування ключових компетентностей
особистості для навчання протягом життя;
Практико-орієнтована мета: формування соціальної рефлексії мабутніх учителів
у процесі вивчення гуманітарних дисциплін;
Конкретизована результато-спрямована мета: забезпечення належного рівня
сформованості соціально-рефлексійної компетентності (інтегральна єдність
соціальної та рефлексійної компетентностей) як функціонального результату
вияву соціальної рефлексії студентів педагогічних закладів вищої освіти.
Таксономічна єдність цих умов ієрархізована на трьох рівнях:
- провідна дидактична умова;

- сукупність супідрядних дидактичних умов;
- конкретизовані умови (елементи умов) у межах кожної із супідрядних умов.
Провідна

дидактична

умова

формування

соціальної

рефлексіії

майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: реалізація
положень компетентнісного як парадигмально-визначального та сукупності інших
методологічних підходів (урахування положень яких прямо чи опосередковано
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може бути впливовим) в організації процесу цілеспрямованого формування
соціальної рефлексіії майбутнього вчителя як комплікативного конструкту, що
включає:
-компоненту мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя;

-когнітивно-змістову компоненту;
-інструментально-діяльнісну компоненту (на рівні горизонтального
розгортання);
- соціально-рефлексійну компонентність як єдність соціальної та

рефлексійної компетентностей і функціональний результат (на рівні
вертикального розгортання).
Сукупність супідрядних дидактичних умов:

-

активація мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя на основі
використання дидактичного потенціалу гуманітарних дисциплін;

-

створення ІТ-соціодидактичного середовища для активації навчання
гуманітарних дисциплін на засадах соціалізації їх змісту;

-

застосування інтерактивних технологій, форм, методів, прийомів і засобів
навчання, спрямованих на варіативне залучення студентів до соціально
значущих навчальних і позанавчальних ситуацій;

-

урізноманітнення

дидактико-методичного

забезпечення

для

індивідуалізації та диференціації соціально-орієнтованої рефлексійної
діяльності студентів педагогічного університету;

-

підготовка діагностичного інструментарію для визначення рівня вияву
соціально-рефлексійної компетентності як функціонального результату
процесу формування соціальної рефлексії.
Операційно-змістова конструктивна компонента:

- конструкт мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя:
створення мотиваційної основи для активації процесів соціалізації особистості
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майбутнього

вчителя

засобом

використання

дидактичного

потенціалу

гуманітарних дисциплін;

- когнітивно-змістовий конструкт: відбір соціально значущого змісту
навчання гуманітарних дисциплін та добір інтерактивних технологій, форм,
методів, прийомів і засобів навчання, спрямованих на варіативне залучення
студентів до соціально значущих навчальних і позанавчальних ситуацій;

- інструментально-діяльнісний конструкт:
- створення та забезпечення активного функціонування ІТ-соціодидактичного
середовища як засобу активації навчання гуманітарних дисциплін на засадах
соціалізації їх змісту;

- підготовка дидактико-методичного забезпечення для індивідуалізації та
диференціації

соціально-орієнтованої

рефлексійної

діяльності

студентів

педагогічного університету;

- гармонізація інноваційних і традиційних технологій, форм, методів і
прийомів навчання з акцентуалізацією на забезпеченні інтерактивності,
застосуванні ІТ технологій та реалізації стратегій навчання ХХІ століття.
Рефлексійно-результативна конструктивна компонента

- діагностико-інструментальний конструкт:
- критерії: потребнісно-мотиваційний, соціально-когнітивний, перцептивносоціальний, діяльнісно-результативний.

- показники:
- потребнісно-мотиваційного критерію: потреба в самопізнанні, усвідомлення
потреби в соціальній рефлексії як чинника професійного саморозвитку,
формування власного соціального, життєвого простору.

- соціально-когнітивногокритерію: інтерпретаційність мислення, проблемноперетворювальний характер мислення, спрямованість пізнання на особистий
внутрішній світ, здатність до соціальної обґрунтованості суджень і висновків,
здатність до самопізнання, самоусвідомлення в соціальному контексті;
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- перцептивно-соціальногокритерію: адекватність самосприйняття, адекватність
ставлення до інших, здатність до самовизначення в соціальному, життєвому
просторі, здатність формувати взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі
дітьми) на основі результатів соціальної рефлексії;

- діяльнісно-результативного критерію: активованість рефлексійних операцій,
предметно-практичні рефлексійні дії, володіння методами розвитку соціальної
рефлексії, здатність до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності,
здатність до ефективної діяльності на основі результатів соціальної рефлексії;

- рівні сформованості соціально-рефлексійної компетентності студентів
педагогічних закладів вищої освіти: репродуктивно-імітаційний, самостійновідтворювальний, соціально-творчий.

- компетентнісно-результативний конструкт:
- сформованість

соціальної,

рефлексійної

та

соціально-рефлексійної

компетентностей;

- визначення ефективності функціонального результату: позитивна динаміка
вияву рівня сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів;

- діагностичний інструментарій для визначення рівня сформованості соціальної
рефлексії майбутніх учителів.
Соціально-веріфікаційна конструктивна компонента

- аналітико-статистичний конструкт:
- застосування методів математичної статистики задля доведення ефективності
функціонального результату дослідження як позитивної динаміки вияву рівня
сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів;

- підтвердження ефективності дидактичної системи формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін;

- імплементаційно-пропедевтичний конструкт:
- упровадження розробленої дидактичної системи в навчальний процес
педагогічних закладів вищої освіти;
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Теоретичний конструкт
Методологічний
конструкт

КОНЦЕПТУАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНА
КОНСТРУКТИВНА КОМПОНЕНТА

Психолого-дидактичний
конструкт

Технологічний конструкт
Стратегічна мета: забезпечення
сталого розвитку майбутнього вчителя
через реалізацію дидактичних впливів
на
формування
ключових
компетентностей особистості для
навчання протягом життя.

Глобальна
практикоорієнтована мета: формування
соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін.

Конкретизована
результато-спрямована
мета:
забезпечення належного рівня сформованості соціальнорефлексійної компетентності (інтегральна єдність
соціальної та рефлексійної компетентностей) як
функціонального результату вияву соціальної рефлексії
студентів педагогічних закладів вищої освіти.

Таксономічна єдність дидактичних умов ієрархізована на трьох
рівнях
Провідна дидактична умова формування соціальної рефлексіії
Сукупність супідрядних дидактичних умов:
майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних дисциплін:
активація мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя
реалізація положень компетентнісного як парадигмальнона основі використання дидактичного потенціалу гуманітарних
визначального та сукупності інших методологічних підходів
дисциплін;
(урахування положень яких прямо чи опосередковано може бути
- створення ІТ-соціодидактичного середовища для активації
впливовим) в організації процесу цілеспрямованого формування
навчання гуманітарних дисциплін на засадах соціалізації їх змісту;
соціальної рефлексіії майбутнього вчителя як комплікативного
- застосування інтерактивних технологій, форм, методів, прийомів і
конструкту, що включає:компоненту мотивації соціалізації
засобів навчання, спрямованих на варіативне залучення студентів
особистості
майбутнього
вчителя;
когнітивно-змістову
до соціально значущих навчальних і позанавчальних ситуацій;
компоненту; інструментально-діяльнісну компоненту (на рівні
- урізноманітнення дидактико-методичного забезпечення для
горизонтального
розгортання)
та
соціально-рефлексійну
індивідуалізації
та
диференціації
соціально-орієнтованої
компетентність як єдність соціальної та рефлексійної
рефлексійної діяльності студентів педагогічного університету;
компетентностей і функціональний результат (на рівні
- підготовка діагностичного інструментарію для визначення рівня
вертикального розгортання).
вияву соціально-рефлексійної компетентності як функціонального
результату процесу формування соціальної рефлексії.
Конкретизовані умови (елементи умов) у межах кожної із
супідрядних умов.

ОПЕРАЦІЙНО-ЗМІСТОВА
КОНСТРУКТИВНА
КОМПОНЕНТА

Конструкт мотивації соціалізації
особистості майбутнього вчителя

Інструментально-діяльнісний
конструкт

Діагностико-інструментальний

РЕФЛЕКСІЙНО-РЕЗУЛЬТАТИВНА

Компетентнісно-результативний

конструкт

КОНСТРУКТИВНА

конструкт

Когнітивно-змістовий
конструкт

КОМПОНЕНТА

Критерії: потребнісно-мотиваційний,
соціально-когнітивний, перцептивносоціальний, діяльніснорезультативний

Аналітико-статистичний
конструкт

Рівні
сформованості соціально-рефлексійної
компетентності студентів педагогічних закладів
вищої
освіти:
початково-соціалізаційний
репродуктивно-імітаційний,
самостійновідтворювальний, соціально-творчий.

СОЦІАЛЬНО-ВЕРИФІКАЦІЙНА КОНСТРУКТИВНА
КОМПОНЕНТА

Підтвердження ефективності дидактичної системи формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін.

Сформованість соціальної
рефлексії майбутніх учителів.

Імплементаційнопропедевтичний конструкт

Упровадження розробленої дидактичної системи в навчальний
процес педагогічних закладів вищої освіти.

Рис 4.1. Інтегрально-функційна дидактична модель формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін
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4.2. Визначення комплексу дидактичних умов формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі навчання гуманітарних дисциплін як
фундаційна основа розробки моделі
Реалізація

положень

таксономічного

підходу

стосовно

формування

комплексу дидактичних умов формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя спрямовується на те, щоб визначати й досліджувати їх у певній єдності та
за умови врахування взаємозалежностей не лише традиційно як окремих
компонент комплексу, а й інтеграційних зв’язків нижчого порядку, котрі прямо чи
опосередковано впливають на ефективність процесу й можуть бути об’єктом
діагностики, конструювання й управління.
Таксоно́мія (від грец. τασσεῖν – «класифікація» і νόμος – «наука») (як уже
було зазначено вище) потрактовується як основа сучасного підходу до
упорядкування,

систематики,

класифікування

складноорганізовавних,

складноструктурованих багаторівневих систем, особливо, коли йдеться про
особливу

важливість

дослідження

характеру

взаємозалежності,

взаємопідпорядкованості, взаємодії її компонентів, що інтегрально продукують
ефект емерджетності.
У межах здійснюваного дослідження дидактичні умови трактуються як
системотвірні, центруючись на навчальній діяльності в контексті вивчення
гуманітарних дисциплін, однак, оскільки йдеться про формування соціальної
рефлексії як складової (і як механізму формування) соціальної, рефлексійної та
соціально-рефлексійної

компетентностей

майбутнього

педагога,

важливо

досліджувати проблему у більш широкому – педагогічному контексті. Виходимо з
позиції, що дидактичні умови закономірно мають загальнопедагогічний контекст і
специфікуються відповідно до особливостей, механізмів, форм і методів
навчального

процесу,

не

абстрагуючись

від

більш широкого

плану

–

педагогічного.
Методологічними,

теоретико-практичними

аспектами

дослідження

педагогічних і суто дидактичних умов в цілому, а також професійної підготовки
спеціаліста зокрема, займалися такі науковці, як Н. Арістова [25–41], А. Алексюк
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[12; 13], Н. Бібік [78–82], В. Бондар [98–101], Г. Васьківська [122–124], А. Денисенко
[202], А. Дьомін [196; 197], М. Євтух [226], В. Клочко [281], В. Ковальчук [287–316],
М. Козяр [324], Е. Лузік [403], О. Малихін [429–475], В. Манько [479], Н. Ничкало
[521–541], І. Осадченко [624], О. Пєхота [644; 645], О. Пометун [658–662], В. Редько
[690–716], О. Савченко [737–741], Н. Тверезовська [796], О. Топузов [799–817] та ін.
Зупинимося на визначенні основних положень понятійно-категорійного
поля проблеми визначення й дефініціації комплексу дидактичних умов. «Умова –
філософська категорія, у якій відображаються універсальні відношення речі до
тих факторів, завдяки яким вона виникає й існує. Завдяки наявності відповідних
умов властивості речей переходять з можливості в дійсність» [832, с. 482]. Умова
також потрактовується як «необхідна обставина, яка робить можливим
здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь» [542, с. 632].
Аналіз

науково-педагогічних

джерел

з

проблем

потрактування

та

визначення дидактичних зокрема або в цілому педагогічних умов ефективності
організації та здійснення освітнього процесу в контексті різних його складових й
аспектів свідчить як про неоднозначність підходів до дефініціювання цих
науково-педагогічних категорій, так і позицій, котрі покладаються в основу їх
класифікування. До прикладу «умови» в дидактичному аспекті вчені трактують,
як:
– категорію, що визначається як система певних форм, методів,
матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно
створені, необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети (О. Пєхота)
[649, с. 87];
– сукупність зовнішніх і внутрішніх обставин (об’єктивних заходів)
освітнього процесу, від реалізації яких залежить досягнення поставлених
дидактичних цілей [478, с. 98];
– сукупність об'єктивних можливостей і обставин, що супроводжують
навчальний процес, які певним чином структуровані та спрямовані на досягнення
визначеної педагогічної мети (В. Лєдньов) [386, с. 56];
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– як взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх
характеристик
навчального

функціонування,
процесу

й

що

забезпечує

відповідає

високу

результативність

психолого-педагогічним

критеріям

оптимальності [479, с. 153–161];
– стійкий рухомий зв’язок, що відображає функціонування й розвиток
процесу навчання [175, с. 131].
Певний порівняльний аналіз потрактування понять «педагогічна умова» і
«дидактична умова» свідчить про наявність іноді кардинально різних підходів до
їх розуміння та сприйняття серед науковців за відправними позиціями (система
певних форм, чинників, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, обставин,
можливостей, параметрів, характеристик).
Зупинимося на позиціях, котрі було на узагальнювальному рівні визначено
за результатами теоретичного аналізу проблеми та є особливо актуальними для
дослідження процесу розвитку соціальної рефлексії майбутніх педагогів, а саме:
– умови розглядаються з точки зору цілісності та взаємодії складових
(стійкий рухомий зв'язок), як доцільний варіант об’єднання (комплекс, система),
поділ на котрі може бути об’єктивно детермінованим чи суб’єктивно заданим
(спеціально створеним);
– як обставини, що визначаються опосередкованістю активності особистості
у педагогічному процесі, структурною організацією комплексу та його
безпосередньою підпорядкованістю цілям розвитку дидактичної системи, у її
контексті – підсистем (супідрядних систем).
Отже, спробуємо визначити й обґрунтувати комплекс дидактичних умов
формування соціальної рефлексіії майбутнього вчителя у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін у їх таксономічній єдності на основі врахування
положень системного й системно-синергетичного, комплікативного, а також
компетентнісного й таксономічного підходів до його дослідження.
Таксономічна єдність дидактичних умов формування соціальної рефлексіії
майбутніх учителіа у процесі вивчення гуманітарних дисциплін представляє
собою ієрархізований теоретичний конструкт з проекцією на можливість
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створення єдності цих умов в освітньому процесі педагогічного закладу вищої
освіти

на

основі

врахування

їх

значущості,

взаємовпливу,

взаємодоповнювальності та взаємоперекриття певних лакун у реаліях ситуаційно
залежного, динамічного розгортання процесу формування досліджуваного
дидактичного феномену.
У розробці таксономічного підходу до визначення дидактичних умов
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя виходимо з трактування
сутності поняття, обґрунтованого О. Малихіним на комплікаційно-комбінаторній
основі. Під дидактичними умовами ми розуміємо визначену комплексну
сукупність потенційно містких дидактичних ресурсів і вихідних положень,
створення й реалізація яких буде сприяти вдосконаленню процесу навчання за
урахування постійно змінюваних вимог до якості отриманих знань, умінь,
навичок,

що

у

своїй

структурно-функціональній

єдності

забезпечують

формування необхідних компетенцій і компетентностей [447].
Адаптуючи трактування сутності поняття «дидактичні умови» до предмета
здійснюваного дослідження, зроблено певні акценти, які є особливо актуальними.
Так, асоціювання поняття «умова» з потенційно місткими ресурсами є досить
нетиповим і таким, що вказує на умову з позиції можливості резервів (подекуди
прихованих) оптимізації діяльності, застосування яких потребує їх розуміння,
технологічних особливостей актуалізації. Власне поняття резерви є достатньо
всеохоплювальним і таким, що вбирає всі зазначені вище ідентифікатори поняття
різних дослідників (обставини, чинники, характеристики, параметри, форми,
методи та ін.). Наголос на потенційній місткості ресурсів свідчить про те, що вони
не є певною даністю, яку об’єктивно закладено у процесс, і здійснюють свій
вплив на ефективність його протікання, а на потребу їх педагогічно грамотної
активації, актуалізації. Комплексна сукупність як системотвірна характеристика
умов свідчить про необхідність пошуку варіанту оптимального їх поєднання,
взаємодоповнення, найвищого рівня – інтеграції, що забезпечує цілеспрямований,
прогнозований

системний

вплив.

Засадничою

методологічною

позицією,

об’єднувальною платформою слугуватимуть висхідні положення, на ґрунті яких
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вони визначаються, отримують адекватне змістове наповнення та комплексуються
в інтегративні утворення. На методологічні основи компетентнісної освіти вказує
результуюча складова створення та функціонування дидактичних умов, що
об’єктивується в якості отриманих знань, умінь, навичок, формування яких
неодмінно програмується у своїй структурно-функціональній єдності (яка не є
фіксованою, незмінною), що

виступає іманентною ознакою професійної

компетентності спеціаліста.
Формуючи комплекс дидактичних умов, ураховували проблеми та недоліки,
котрі супроводжують виявлення й визначення дидактичних умов забезпечення
ефективності освітніх процесів, навчальної діяльності, що було здійснено на
основі аналізу наукових джерел з означеної теми.
–

Дискретний підхід до визначення дидактичних умов, за яким вони
представляються як досить автономні позиції, що не відображають
закономірних зв’язків і взаємообумовленостей між сутнісними змістовопроцесуальними складовими, а також між самими умовами, нівелюючи
ефекти «накладання» та конфліктності (взаємовиключення).

–

Формування комплексу умов, які належать до різних кваліфікаційних груп,
тобто вони не мають спільних концептуальних засад і в їх основі
передбачається актуалізація різних механізмів і процесів.

–

Недостатній рівень теоретичної обґрунтованості проблеми виділення групи
умов, що сприяють оптимізації навчальних, педагогічних процесів, у тому
числі їх специфікації відповідно до заданої проблематики, а також
алгоритмів їх дотримання, орієнтуючись на цілісність інтегральнофункціональної моделі розвитку.
Вважаємо за необхідне наголосити на тому, що під час виявлення,

конкретизації та формулювання комплексу дидактичних умов у контексті їх
таксономічної єдності ми також ураховували: сучасні методологічні підходи до
трактування сутності соціальної рефлексії майбутнього вчителя, особливостей
компетентнісної, особистісно орієнтованої системи професійного навчання,
потенційні можливості особистісного, професійного розвитку та саморозвитку
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студента, з тенденцією до збільшення питомої ваги самоуправління в його
структурі.
Таксономічний підхід до дослідження дидактичних умов розвитку
соціальної рефлексії майбутнього вчителя обумовлений тим, що компетентнісна
модель освітньої діяльності визначає необхідність системно-комплікативного
трактування освітніх явищ, процесів, що допомагають зрозуміти їх сутнісну
природу в комплексі зв’язків і залежностей, що визначають спосіб і механізми їх
функціонування та розвитку.
Відповідно
рефлексійної

до

зазначених

компетентності

інтегрально-функціональну

позицій,

майбутнього

модель

процес

формування

вчителя

концептуально

соціально-

позиціонуємо

об’єднаної

через

дидактичної

системи, що реалізується на засадах інтеріоризації соціокультурного та фаховопредметного знання й передбачає визначення, структурування та дефініціацію
змістово-сутнісного розуміння відповідного комплексу дидактичних умов,
створення яких трактується як фундаційна основа імплементації цієї системи в
освітній процес педагогічного вишу, орієнтований на професійну підготовку
педагога.
Отже, базові умови визначаються, структуруються, класифікуються на
основі: системотвірних цілей моделі, концептуальних засад її реалізації, що
отримали відповідне теоретичне обґрунтування, а також визначених у моделі
функціональних блок-конструктів системи (психодидактичної пропедевтики;
мотивації вияву соціальної суб’єктності в освітньому процесі; інтеріоризації
змісту соціально значущої підготовки; активації соціокогнітивних процесів в
інтегрованій освітній діяльності); виявлення критеріїв, показників та опис рівнів
вияву функціонального результату як сформованості соціально-рефлексійної
компетентності майбутнього вчителя.
Виходячи

з

вищезазначеного,

дидактичні

умови

реалізують

як

інтеграційно-об’єднувальну функцію, оскільки задають відповідний, спільний для
всіх компонент моделі змістовий контекст, функціонально-діяльнісну платформу,
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а також контрольно-регулювальну, указуючи на ефективність процесу через
дотримання умов як додаткових критеріїв-орієнтирів якості.
Вважаємо за необхідне вказати на те, що, досліджуючи такий складний
процес, як формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя, нам важливо
було формувати комплекс умов, які не лише врахують усі компоненти
(соціальний, рефлексійний, професійний), а й забезпечуватимуть їх системну
інтеграцію у створену дидактичну систему, максимально стимулюючи до її
перманентної оптимізації, саморозвитку, коректуючи взаємовідносини між
системою й умовами її ефективного функціонування та розвитку (умови першого
порядку: внутрішні як складова моделі – забезпечення розвитку соціональної
рефлексії студента; умови другого порядку – зовнішні як умови розвитку
синкретичної дидактичної системи).
Таксономічний
дидактичних

підхід

умов

до

трактування

інтенсифікації

сутності

розвитку

та

структурування

соціально-рефлексійної

компетентності майбутнього вчителя визначався на основі концепції дослідження,
що, насамперед, полягає у трактуванні сутності означеної компетентності як
системно-синергетичного

утворення,

складноструктурованого

феномену,

у

контексті якого активуються психічні процеси, що спонукають студента до
самоактуалізації,

самореалізації,

посилення

питомої

ваги

самоосвіти,

самоуправління в освітньо-професійному, соціокультурному середовищі вищої
педагогічної школи.
Інтегрально в основі процесу – активація соціосуб’єктних якостей
особистості

студента, що

визначають інтерактивний

характер

засвоєння

необхідної системи знань (основа компетентнісної освіти), а відтак і їх інтеграцію
в освітній, соціальний, професійний простори, які закономірно поєднуються в
межах особистісного досвіду кожного студента, забезпечуючи особистісну
орієнтованість як організованого навчального процесу в контексті визначених
освітніх стандартів і програми професійної підготовки відповідного рівня та
спрямованості,

так

і

самостійної

самоосвітньої

професійного, особистісного саморозвитку.

діяльності

студента

з
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Головні концептуальні позиції дослідження об’єктивуються в інтегральнофункціональній моделі формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін, яка, на основі вищезазначених
смислотвірних концептів проектує процесуальний аспект розвитку системи,
центруючись на них. Головні принципи формування системи – інтегрованість,
відкритість, динамічність.
Таким чином, головне завдання застосування таксономічного підходу до
дослідження дидактичних умов формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін полягає у визначенні
оптимальної архітектури їх структурування, максимально враховуючи іманентні
(внутрішньо притаманні) та спроектовані, тобто спеціально створені обставини,
котрі

впливають

на

ефективність

концептуально-смислові

конструкти

функціонування
(як

системи,

системотвірні,

що

інтегруючи
закладають

платформу) і змістові, процесуально-технологічні, спрямовані на реалізацію
конструктів вищого порядку. У такий спосіб забезпечується продуктивність
взаємовідносин і взаємовпливу як вертикально через інтеріоризацію концептів у
всі складові структури, так і горизонтально, сприяючи оптимізації взаємодії між
складовими системи – дидактичними умовами, вивіряючи доцільність їх
об’єктивації та розвитку не як самодостатніх підсистем, а в комплексі, у тому
числі взаємозбагачуючи їх.
Отже, в основі ієрархічної побудови комплексу дидактичних умов –
концептуально-методологічна

конструктивна

компонента

(методологічний

конструкт, психолого-дидактичний конструкт, теоретичний конструкт), що
визначає особливості конструктів, які відповідають за процес формування
соціально-рефлексійної компетентності майбутнього педагога та проектує її
функціональний результат на рівні вертикального розгортання, поетапно
забезпечуючи вищі рівні інтеграції соціальної та рефлексійної компетентностей.
До залежних процесуальних складових у межах сформованої моделі віднесені
операційно-змістова конструктивна компонента (конструкт мотивації соціалізації
особистості майбутнього вчителя; когнітивно-змістовий конструкт; інструментально-
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діяльнісний конструкт); рефлексійно-результативна конструктивна компонента
(діагностико-інструментальний
конструкт),

конструкт,

соціально-верифікаційна

компетентнісно-результативний

конструктивна

компонента

(аналітико-

статистичний конструкт, імплементаційно-пропедевтичний конструкт).
Таксономічна єдність цих умов ієрархізована на трьох рівнях:
- провідна дидактична умова;
- сукупність супідрядних дидактичних умов;
- конкретизовані умови (елементи умов) у межах кожної із супідрядних
умов.
На

рівні

(системотвірну)

концептуально-методологічних
дидактичну

умову

засад

формування

визначено
соціальної

провідну
рефлексіії

майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: реалізація
положень компетентнісного як парадигмально-визначального та сукупності інших
методологічних підходів (урахування положень яких прямо чи опосередковано може
бути впливовим) в організації процесу цілеспрямованого формування соціальної
рефлексіії майбутнього вчителя як комплікативного конструкту, що включає:

компоненту мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя;
когнітивно-змістову компоненту; інструментально-діяльнісну компоненту (на
рівні горизонтального розгортання) та соціально-рефлексійну компонентність як

єдність соціальної та рефлексійної компетентностей і функціональний
результат (на рівні вертикального розгортання).
Провідна дидактична умова має найвищий ієрархічний статус, реалізуючи
визначальну (спрямовуючу, проектувальну) та об’єднувальну функції, тобто
умова, що задає оптимальні парадигми та конструкти поетапного формування
соціально-рефлексійної
продуктивність

компетентності

взаємовідносин

компетентності між собою.

і

студента,

взаємодії

а

також

компонентів

забезпечуючи
цього

виду
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Отже, провідна дидактична умова визначає характер створення,
функціонування та постійної оптимізації супідрядних умов у межах єдиного
дидактичного комплексу, орієнтуючись на:
1) системність і цілеспрямованість процесу, конкретно – розроблену
інтегрально-функціональну модель формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у комплексі статичних і
динамічних складових, вивіряючи дії за визначеними критеріями якості;
2) забезпечення реалізації положень компетентнісного підходу до
навчального процесу, пріоритетність застосування особистісно орієнтованих
технологій, які інтегрально формують студента як суб’єкта власного
професійного розвитку, формування соціально-рефлексійної компетентності;
3) звернення до метапредметного підходу в межах гуманітарного циклу
навчальних дисциплін, єдності принципових позицій щодо реалізації їх
соціально-рефлексійного

потенціалу

розвитку;

сприяння

формуванню

освітнього простору в його рамках – навчального середовища, сприятливого для
особистісної,

соціально-педагогічної

самореалізації

студента

на

етапі

професійного становлення.
У контексті створення провідної дидактичної умови визначено комплекс
супідрядних дидактичних умов:
Перша супідрядна дидактична умова – активація мотивації соціалізації
особистості майбутнього вчителя на основі використання дидактичного
потенціалу гуманітарних дисциплін.
Трактуючи сутність зазначеної умови, виходимо з позиції, що соціальнорефлексійна компетентність майбутнього вчителя найбільшою мірою пов’язана з:
а) потребою інтегруватися в соціально-педагогічне середовище вишу, у
перспективі – соціально-педагогічне середовище школи;
б) значенням

соціально-рефлексійної

компетентності

для

власної

соціалізації, у тому числі, мікросоціуму як життєвого простору, сфери
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найближчого оточення, соціокультурне середовище регіону задля задоволення
особистісних духовно-естетичних, інтелектуальних, розвивальних потреб та ін.;
в) необхідністю

формувати

соціально-рефлексійні

компетентності

у

майбутніх школярів. Така поліфункціональність мотивації визначає необхідність
поліаспектності діяльності, котра інтегрально має об’єктивуватися в навчанні, яке
на професійному рівні задає вектори всього спектру зазначених вище спрямувань.
Сутність першої супідрядної дидактичної умови полягає в забезпеченні
спрямованості навчального процесу студентів на активацію мотивації соціалізації
особистості

майбутнього

вчителя

на

основі

використання

дидактичного

потенціалу гуманітарних дисциплін. У такий спосіб акцентується увага на тому,
що в освітньому процесі викладач у межах вивчення навчальної дисципліни,
конкретної теми, не стільки переймається проблемою: як запропонувати певну
кількість необхідних, однакових для всіх стимулів, які вказують на актуальність
проблеми з огляду на потреби майбутньої професії, скільки: як формувати
навчальну ситуацію, яка мала би спонукальний потенціал у контексті осмислення
студентом сутності проблеми та самостійного виокремлення комплексу мотивів з
їх адекватним обґрунтуванням, які вказують не лише на важливість вивчення
теми, а також спрямування головних смислових вузлів, акцентів, зважаючи на
особливості та запити власної траєкторії та програми професійного становлення.
Тим більше, що соціальна проблематика в студента завжди асоціюється із
власним

соціальним,

життєвим

простором,

а

інструменти

рефлексії

реалізуватимуть функцію осмислення будь-яких соціальних реалій, ситуацій у
контексті

особистісних

маркерів

як

домінантних

цінностей,

пріоритетів

соціального, соціально-педагогічного розвитку.
У процесі теоретичного аналізу проблеми, а також інтерпретації результатів
експериментального навчання були виділені основні мотиви розвитку соціальнорефлексійної компетентності вчителя, у контексті яких сформовано комплекс
дидактичних умов, які забезпечують ефективність формування мотиваційноціннісної сфери студента. Вони трактуються як супідрядні умови й інтегруються в
умову вищого порядку – активація мотивації соціалізації особистості майбутнього
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вчителя

на

основі

використання

дидактичного

потенціалу гуманітарних

дисциплін :
На ґрунті аналізу результатів теоретико-експериментальних досліджень з
означеної проблеми було визначені наступні субумови підвищення ефективності
мотивації соціалізації майбутнього вчителя у процесі розвитку соціальної рефлексії:
– спонукання до трансформації зовнішніх соціально значущих мотивів у
внутрішні як основу саморегуляції поведінки та діяльності студента в межах
освітнього процесу;
– періодичність комплексної діагностики рівня сформованості мотиваційної
сфери соціалізації студента як основи особистісної соціальної самореалізації,
складової професійної компетентності педагога;
–

визначення

процесу соціалізації

як

предмета

самодослідження

та

саморозвитку, формування програми оптимізації процесу соціалізації на особистісно
орієнтованій основі;
– забезпечення інтеграції освітнього, професійного, соціального у процесі
організації навчальної діяльності студентів.
Друга супідрядна дидактична умова – створення ІТ-соціодидактичного

середовища для активації навчання гуманітарних дисциплін на засадах
соціалізації їх змісту.
Соціально орієнтоване освітнє середовище вишу, яке, з одного боку, продукує
сприятливі умови для особистісної самореалізації студента, формування професійнопедагогічної компетентності в комплексі всіх її складових, соціально-рефлексійної
компетентності в тому числі, з іншого – забезпечує безконфліктну інтеграцію
студента в освітнє, соціально означене середовище університету на основі актуалізації
механізмів рефлексії, адаптації, самоактуалізації, приймаючи відповідні моделі
поведінки, сформованої культури особистісних взаємовідносин. У цьому контексті
актуальними є наступні субумови:
–

забезпечення концептуальності та системності створення та розвитку ІТ-

соціодидактичного середовища, за критеріями формування сприятливих
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умов для формування позиції студента як суб’єкта професійного
становлення, соціалізації на всіх актуальних для нього рівнях, формування
соціальної рефлексії як важливої професійної компетентності;
– створення спільних підходів у рамках вивчення дисциплін гуманітарного
циклу до актуалізації та реалізації їх потенціалу соціалізації змісту
навчальних дисциплін, формування соціодидактичного простору на засадах
метапредметності, інтегративності, інтерактивності;
– створення

спільної

інформаційно-технологічної

бази,

методичних

рекомендацій щодо формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя,
адаптуючи можливості кожної навчальної дисципліни;
–

забезпечення соціокультурного контенту навчальної діяльності студентів через
формування системи довірливих взаємовідносин між викладачем і студентами, а
також студентами між собою, формування позитивного психологічного
мікроклімату

на

основі

розуміння,

толерантності

міжособистісних

взаємовідносин;
–

перманентна діагностика рівня соціодидактичного середовища за інтегральними
показниками якості, позиціонування проблеми як предмету спільного інтересу,
аналізу, долучення до колективної оптимізації.
Третя супідрядна дидактична умова – застосування інтерактивних

технологій, форм, методів, прийомів і засобів навчання, спрямованих на
варіативне залучення студентів до соціально значущих навчальних і
позанавчальних ситуацій – передбачає:
–

дотримання принципів варіативності навчання, забезпечуючи відповідність
рівню сформованості соціально-рефлексійної компетентності студентів (для
групових форм навчання), студента (для індивідуальної);

–

орієнтація на домінантні потреби, виходячи зі структури розвитку соціальної
рефлексії,

рівня

інтелектуальних

здібностей

студента,

сформованості

навчальної діяльності (готовності до навчання в режимі інтерактивних
технологій);
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–

пріоритетність застосування інтерактивних форм, методів і технологій
організації

навчальної

міждисциплінарному,

діяльності

студентів,

метапредметному

рівні,

що

реалізуються

можливість

на

виконання

завдань, використовуючи набутий досвід аналітико-рефлексійної діяльності,
опрацьовуючи різні дотичні до соціально-педагогічної діяльності сегменти
та їх навчально-методичний інструментарій;
–

орієнтованість на вдосконалення системи організації (самоорганізації)
навчальної

діяльності,

поетапно

нарощуючи

рівень

особистісної

орієнтованості методики та стилю, збільшення питомої ваги самостійності
навчальної діяльності.
Четверта супідрядна дидактична умова – урізноманітнення дидактико-

методичного забезпечення для індивідуалізації та диференціації соціальноорієнтованої рефлексійної діяльності студентів педагогічного університету
– передбачає:

–

дотримання принципів індивідуалізації, диференціації навчання, забезпечуючи
відповідність рівню сформованості соціально-рефлексійної компетентності студентів;

–

поєднання

організованого

навчання

з

неформальним,

дистанційним,

культивуючи форми та методи самоосвіти з відповідним дидактикометодичним супроводом;
–

формування дидактико-методичного забезпечення розвитку соціальної рефлексії
студента відповідно до стандартів компетентнісної освіти, орієнтованої на професійне
навчання студента на основі «Я-концепції», відповідно, з тенденцією до переходу на
індивідуальну траєкторію професійного розвитку та саморозвитку, як і розвитку
соціально-рефлексійної компетентності;

–

посилення принципу елективності в навчальному процесі стосовно прогнозованого,
проектованого як оптимального рівня навчальних досягнень, перспектив оволодіння
соціально-рефлексійною компетентністю, рівня складності навчальних завдань,
вибору навчальних дисциплін (у межах елективних курсів).
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П’ята супідрядна дидактична умова – підготовка діагностичного

інструментарію

для

визначення

рівня

вияву

соціально-рефлексійної

компетентності як функціонального результату процесу формування
соціальної рефлексії передбачає:
–

трактування діагностичного етапу формування соціальної рефлексії майбутнього
педагога як необхідного не лише з позиції оцінки ефективності процесу, а більшою
мірою

можливості

науково

обґрунтованого

проектування

перспектив

його

подальшого розвитку;
–

формування пакетів діагностичного інструментарію для зовнішнього контролю, що
здійснюється викладачем, а також самоконтролю, який реалізується самим студентом;

–

тенденція переходу від діагностики до самодіагностики, від аналізу до самоаналізу,
від контролю до самоконтролю по мірі нарощування управлінської компетентності
студента, персоніфікації траєкторії розвитку соціальної рефлексії в системі його
професійної підготовки.
Таким чином, проблема дослідження комплексу дидактичних умов
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін у їх таксономічній єдності складна та багатоаспектна.
Головна мета створеного теоретичного конструкту з ієрархізованою побудовою
провідної та супідрядних дидактичних умов визначає можливість їх практичного
створення в комплексі природніх зв’язків і взаємозалежностей.
Перспективи дослідження проблеми вбачаємо у більш глибокому та
системному вивченні дидактичних умов формування соціально-рефлексійної
компетентності вчителя, а також подальшої розробки підходів до структурування
їх таксономічної єдності в конфігурації, яку будуть диктувати різні дослідницькі
пріоритети, ракурси вивчення проблеми – аж до створення студентом власних,
орієнтованих на індивідуальну траєкторію розвитку.
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4.3. Функційно-структурні

компоненти

соціальної

рефлексії

майбутнього вчителя
4.3.1. Мотивація соціалізації особистості як функційно-структурна
компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя
Актуальність

проблем,

пов’язаних

із

соціалізацією

особистості

на

сучасному етапі розвитку держави обумовлюються:
а) кардинальною зміною парадигми соціально-економічного розвитку,
переходу на стандарти демократичного державотворення, ринкової економіки,
відповідно зміною базових соціальних цінностей;
б) переформатуванням

соціальної

структури

суспільства,

значною

дезорієнтацією особистості в системі соціальних відносин;
в) домінуванням стихійних соціальних процесів, нівелюванням механізмів
державного управління в соціальній сфері;
г) складнощами та протиріччями перехідного періоду, кризовими станами в
різних сферах діяльності.
Розуміння теорії і практики соціалізації особистості є особливо важливим
для студента – майбутнього педагога, оскільки він має опікуватися цими
процесами не лише забезпечуючи власну, а й у перспективі сприяти
безконфліктності соціалізації школярів, формуючи в них здатність бути суб’єктом
інтеграції до соціального середовища.
Закономірно, що соціальна адаптація майбутнього вчителя найбільшою
мірою пов’язана з:
а) потребою інтегруватися до середовища з новими цільовими та
ціннісними пріоритетами;
б) посиленням

самостійності,

а

відтак

й

актуалізацією

проблем

самовизначення, самерегуляції, самоконтролю;
в) важливістю пошуку референтної групи, задоволення потреб комунікації,
міжособистісної рівноправної, демократичної, партнерської взаємодії;
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г) інтеграцією до соціокультурного середовища регіону задля задоволення
духовно-естетичних, інтелектуальних, розвивальних потреб та ін.
Дослідженням різних аспектів соціалізації особистості, у тому числі її
мотиваційної складової, займалися такі науковці, як: Т. Алєксєєнко [774],
О. Безпалько [66], І. Звєрєва [243], М. Жівітере [235], А. Капська [266],
М. Лукашевич [404], Є. Мінков [502], А. Орлов [622], С. Савченко [737–741],
В. Семіченко [752; 753], І. Якіманська [892], які пропонують фундаментальні
підходи щодо потрактування сутності процесів соціалізації, її завдань у системі
професійної підготовки спеціаліста. Сформована фундаментальна методологічна
основа щодо подальшого дослідження означених процесів, зосереджуючись на їх
складових та аспектах, зокрема мотивації соціалізації студентів, механізмах її
формування в умовах розбудови компетентнісної системи освіти.
Отже, спробуємо запропонувати трактування сутності мотивації соціалізації
особистості як функціонально-структурної компоненти соціальної рефлексії
майбутнього вчителя, визначення провідних мотивів, їхньої структурної
організації, умов забезпечення ефективності практичної реалізації в системі
професійного навчання у сфері освіти.
Поняття соціалізації складне та мультифункціональне, тому закономірно
маємо багато варіантів його інтерпретації. Соціолог М. Лукашевич трактує процес
соціалізації як комплексний багатогранний «процес становлення особистості як
суспільної істоти, під час якого налагоджуються різноманітні зв’язки особистості
з суспільством, засвоюються орієнтації, цінності, норми, відбувається розвиток
особистісних властивостей, формуються активність і цілісність особистості,
набувається соціальний досвід, що накопичений людством за весь період
розвитку» [404].
У процесі соціалізації активуються механізми інтеріоризації, соціальної
адаптації, індивідуалізаціі. Так, інтеріоризація відповідає за переведення
зовнішніх соціальних чинників, формалізованих приписів, наприклад, норм
суспільної поведінки, в особистісно означені внутрішні утворення, які виступають
регуляторами

діяльності,

поведінки

особистості.

Соціальна

адаптація
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реалізується

через

вивчення

й

осмислення

соціального

середовища

та

співвіднесення його цінностей, орієнтацій, норм, усталених алгоритмів діяльності
й поведінки з власними, визначаючи оптимальні варіанти взаємовідносин,
можливості внесення коректив, пошуку компромісів. Важливо, щоб особистість,
взаємодіючи з середовищем, не втрачала свою індивідуальність, не нівелювала
особистісні характеристики, які вирізняють її з-поміж інших, культивуючи
самоідентичність, самобутність, самодостатність, самовизначеність.
Важко переоцінити в цьому процесі значення мотивації, яка трактується як
один з найбільш значущих чинників, що спонукають людину до дій, містять свого
роду енергетичні першоджерела, які управляють її активністю у відповідній сфері
діяльності, забезпечуючи її цілеспрямованість. Особливо актуальною є проблема
мотивації в системі професійної підготовці фахівця, у тому числі й майбутнього
педагога. У науковій літературі представлені різні підходи

до інтерпретації

понять «мотив», «мотивація», «мотиваційна сфера», у тому числі, стосовно
педагогічної діяльності вчителя. Так, Є. Мінков визначає поняття мотивації як
«особливий стан суб’єкта, який за своєї появи може безпосередньо призводити до
здійснення суб’єктом відповідної дії (поведінкового акту, учинку, фрагмента
діяльності) тут і тепер, і виявляється суб’єктивно специфічним емоційним
переживанням, а в мозку – збудженням «ансамблю» специфічних інтегрованих
нейронних структур» [502, с. 23].
Більшість науковців одностайні у визначенні мотиву як складного,
багатовимірного психологічного утворення, що має високий спонукальний
потенціал. Трансформуючи означені позиції на сферу професійної освіти
майбутнього

педагога,

акцентуємо

увагу

на

мотивації

як

суб’єктивній

детермінанті процесу та результатів професійної освіти студента, яка закономірно
базується на таких видах спонук, як: смисли, цілі, потреби, інтереси, схильність,
налаштування та ін. Окрім професійно означених, актуальними є й такі соціально
орієнтовані мотиви, як задоволення життєво важливих потреб, збереження свого
здоров’я,

забезпечення

психологічного

комфорту,

особистісного

самоствердження, визнання досягнутих успіхів іншими та ін. Усі вони
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взаємозалежні та безпосередньо впливають не лише на якість життєвого
середовища, а й на ефективність професійного навчання.
Проблема дослідження мотиваційної сфери особистості студента, її
реалізації в системі професійної освіти є особливо значущою та складною на етапі
переходу до технологій компетентнісної, особистісно орієнтованої освіти,
системотвірним

чинником

якої

є

власне

активність

особистості,

її

самоактуалізація не лише в освітньому просторі, а й життєвому, соціальному.
Якщо особистісно орієнтована освіта трактується як взаємодія досвідів того, хто
навчає, і того, хто навчається (І. Якіманська), то немає необхідності доводити, що
досвід

студента

є

неодмінно

особистісно

детермінованим

інтегральним

утворенням, яке об’єктивує в його свідомості не лише розуміння теоретикопрактичних основ професійної діяльності, отриманих під час навчання у виші, а й
життєвий досвід, соціальні практики, отримані як результат власних випробувань,
переживань, активного пізнання життя й себе в ньому, оточуючої соціальної
реальності в комплексі її суперечностей, динаміці розвитку.
Як зазначають М. Живитере, та В. Рященко [235], мотивація навчальної
діяльності студентів багатосистемна. Цей механізм має як об'єктивні, так і
суб'єктивні причини. Основні з них – життєзабезпечення, особистісний розвиток,
навчальна діяльність, соціальна взаємодія, професійне становлення. Це означає,
що будь-яка активність студента включає проекції відповідних підсистем.
Абсолютна перевага кожної з цих підсистем призводить не тільки до порушення
рівноваги між ними, а й до суттєвих деформацій у майбутньому. У той же час,
специфіка студентського періоду є такою, що головним чинником (з об'єктивних
причин)

є

професійне

становлення.

Тому

професійне

становлення

має

забезпечувати синхронізацію, взаємокомпенсацію, взаємодоповнюваність усіх
інших компонент системи [235]. Трансформуючи позиції на професійну
діяльність педагога, необхідно зазначити, що його мотиваційна сфера формується
не лише в суто дидактичному, професійному, а й широкому соціальнокультурному контексті, інтегруючи навчальні, професійні, соціальні, життєві
цінності та потреби. Рефлексійні процеси, які реалізують аналітико-діагностичні
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функції,

мають

також

охоплювати

соціальну

сферу,

забезпечуючи

поліфункціональність, інтегрованість осмислення себе, процесу й результатів
своєї освітньо-професійної діяльності.
Як у процесі соціальної адаптації майбутнього педагога, так і формуванні
його

мотиваційної

сфери

реалізуються

рефлексійні

функції,

котрі

є

взаємопов’язаними та взаємообумовленими. Проаналізуємо особливості мотивації
соціалізації особистості, виходячи з позицій системно-синергетичного підходу
щодо потрактування феномену соціальної рефлексії майбутнього вчителя,
розробленої її структурної організації, відповідно до якої виділено наступні
компоненти: мотиваційно-соціалізаційна (мотивація соціалізації особистості
майбутнього вчителя); ціннісно-орієнтаційна (соціально-ціннісні орієнтації);
когнітивно-змістова (змістове наповнення освітнього процесу в контексті
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя); інструментальнодіяльнісна (залучення суб’єкта освітнього процесу закладу вищої педагогічної
освіти до соціально-суб’єктних видів діяльності як засобу активної соціалізації
особистості майбутнього вчителя); соціоаналітична (набуття здатності до оціннорефлексійної діяльності під час розв’язування соціально значущих ситуацій в
освітньому процесі).
Слід зазначити, що, незважаючи на те, що мотиваційно-соціалізаційна
компонента соціальної рефлексії виділена як окрема, яка обумовлює необхідність
соціальної рефлексії в майбутній професійній діяльності, вона представлена й у
кожному наступному елементі, інтегрально формуючи складне утворення з
визначеним комплексом зв’язків і взаємообумовленостей. У студента формується
переконання, що соціальна рефлексія обумовлюється потребою соціалізації
студента та сприймається як засіб формування гармонійних, взаєморозвивальних
відносин із середовищем, як чинник формування активності, суб’єктності по
відношенню до соціального середовища, власного життєвого простору.
Аналізуючи структуру мотивації соціалізації особистості майбутнього
вчителя, варто зазначити високу питому вагу рефлексійних процесів, які
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пов’язані, насамперед, з власною адаптацією до соціального середовища під час
професійного становлення:
а) осмисленням цілей інтеграції до відповідного соціального середовища
(регіон, місто, колектив студентів, сфера найближчого життєвого оточення, група
за інтересами, група для ситуативної реалізації відповідних функцій та ін.),
аналізом можливостей і перспектив розвитку з відповідним середовищем, його
суб’єктами взаємовигідних взаємовідносин;
б) самооцінкою свого потенціалу щодо конструктивної взаємодії, долання
можливих труднощів, виходу з конфліктних ситуацій;
в) самоаналізом щодо здатності забезпечувати позитивний мікроклімат,
сприятливу атмосферу у процесі міжособистісних взаємовідносин.
З іншої сторони, актуалізується професійна потреба формування здатності
до мотивації соціалізації майбутніх школярів, спонукання до постановки
адекватних цілей, вибору способів і методів формування конструктивних
взаємовідносин з соціальним середовищем різного рівня та типу, самоаналізу й
самокорекції цих процесів. У цьому контексті рефлексійні процеси стосуються
самооцінки готовності вчителя (майбутнього вчителя) до організації й управління
цим складним видом діяльності, можливості на її основі проектувати процес
власного самовдосконалення.
Майбутнім учителем робота в мотиваційній сфері може програмуватися: поперше, у статичному вимірі як аналітико-рефлексійна діяльність з дослідження,
осмислення, оцінювання наявного комплексу актуальних соціально та професійно
значущих мотивів; по-друге, у динамічному, центрованому на процесах,
механізмах, формах, методах їх розвитку, оптимізації, приведенні у відповідність
з актуальними потребами, можливостями їх реалізації.
Особливості мотиваційної сфери соціальної діяльності педагога можуть
бути схарактеризовані, застосовуючи механізм центрації (за теорією А. Орлова).
Центрація потрактовується ним як «особливим чином побудована взаємодія
вчителя й учнів, основана на емпатії, безоцінному прийнятті іншої людини та
конгруентності переживань і поведінки. Центрація визначається одночасно й як
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результат особистісного зростання вчителя й учнів, розвитку їхнього спілкування,
творчості, суб'єктивного (особистісного) зростання в цілому» [622, с. 142]. Таким
чином, за А. Орловим, особистісна центрація вчителя є «інтегральною й
системоутворювальною» характеристикою діяльності педагога, визначаючи
ціннісні пріоритети, стиль, ставлення в системі міжособистісних взаємовідносин.
А. Орлов описує сім основних центрацій, кожна з яких може домінувати як
у педагогічній діяльності в цілому, так і в конкретних педагогічних ситуаціях
[622, С. 142–143]: егоїстична (центрація на користь свого «Я»); бюрократична
(центрація на користь адміністрації, керівників); конфліктна (центрація на
користь колег); авторитетна (центрація на користь батьків учнів); пізнавальна
(центрація на вимогах засобів навчання й виховання); альтруїстична (центрація на
користь учнів); гуманістична (центрація вчителя, основана на інтересах (виявах)
своєї сутності та сутності інших людей (адміністратора, колег, батьків, учнів).
Механізм центрації дає можливість у системі мотивів реалізації соціальних
функцій педагога, на які орієнтується студент, виділити базові, системотвірні, які
визначають конфігурацію й ієрархію взаємозалежних мотивів, визначаючи тип і
конкретні особливості соціалізації особистості. Здатність майбутнього вчителя до
рефлексії дає змогу діагностувати й аналізувати, наскільки мотиваційна сфера
центрована на позитивних мотивах (за класифікацією А. Орлова – авторитетна,
пізнавальна, альтруїстична, гуманістична) і які чинники обумовлюють ці процеси.
Сформованість мотиваційної готовності студентів до реалізації соціальнопедагогічних,

соціально-рефлексійних

функцій

є

складноструктурованим

утворенням, в основі якого лежать базові мотиви – альтруїзм (лат. alter – інший) –
активність, пов’язана з безкорисливою турботою про іншого) та афіліація (від
англ. аffiliation – з’єднання, зв’язок) – потреба взаємодіяти з оточуючими,
надавати комусь допомогу в спілкуванні й підтримці), що інтегрально обумовлює
формування такої особистісної якості, яка визначає характер соціальних
взаємовідносин з іншими людьми (у професійній діяльності зі школярами) і
реалізує потребу безкорисливої допомоги іншим. Закономірно це призводить до
виникнення також супутніх мотивів, котрі мають безпосередню особистісну
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значущість (самоактуалізація, переживання ситуації успіху, вдячність від
оточуючих, готовність інших допомогти).
Саме тому мотивація студентів, як майбутніх педагогів, у сфері соціально
орієнтованої діяльності, визначається наявністю необхідних індивідуальнопсихологічних особливостей, таких, як оптимізм, віра в можливості дитини щодо
досягнення навчального, життєвого успіху, ставлення до дитини як до
особистості, здатності до співпраці з нею на демократичних засадах, емоційна
чутливість, здатність до співпереживання, гармонізації взаємовідносин зі
школярами, досягнення злагоди з самим собою.
У

цьому

контексті

нам

імпонує

думка

українського

психолога

В. Семиченко, стосовно якої головна специфіка педагогічної діяльності полягає в
її спрямованості на іншу людину. Нею визначені рівні реалізації цього
структурного елемента педагогічної діяльності. Перший рівень: мотиваційна
сфера вчителя охоплює діапазон життєво важливих для нього потреб, задоволення
яких зумовлює характер його діяльності. І учні, і предмет, що викладається, і
стосунки з колегами стають засобом забезпечення цих потреб. Другий рівень –
формально-рольової відповідності, яка, з одного боку, обмежує сферу реалізації
потреб, локалізує її в царині внутрішньошкільних функціональних стосунків. З
іншого боку, поведінка вчителя починає великою мірою залежати від того, які
спонуки він вважає прийнятними, припустимими. Інколи самі вчителі, що досягли
цього рівня (перестрибнувши перший), відмовляються від повноти життєвої
самореалізації. Третій рівень детерміновано передусім зміщенням уваги вчителя
на потреби учнів [752; 753].
Виділені рівні також можуть слугувати етапами розвитку мотиваційної
сфери

майбутнього

педагога,

цілеспрямовано

переходячи

від

домінанти

егоцентричних мотивів до альтруїстичних. І це не означає, що вони існують у
«чистому виді», мотивація – це складна конфігурація, у якій представлено всі
види мотивів, головне, щоб негативні, егоцентричні, не стали провідними,
визначальними в соціально-педагогічній діяльності.
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В аспекті активізації процесів соціалізації особистості, зокрема їх
мотиваційної сфери, найбільш дієвими є впливи соціального середовища
(безпосередні й опосередковані), а також соціальні впливи, що реалізуються через
спеціально організовану систему освіти (навчання й виховання). Немає
необхідності доводити факт взаємозалежності означених суб’єктів впливу
(соціальна обумовленість як принцип освіти). Тому особливої актуальності
набуває проблема дослідження рівня та характерологічних особливостей
взаємодії означених суб’єктів з тим, щоб забезпечити їх оптимальний
взаємозв’язок, керованість процесом. Спільною є проблема розвитку соціальної
рефлексії

в

контексті

самоосмисленні,

зазначених

самоаналізі,

вище

процесів,

самодіагностиці,

котрі

самооцінці,

базуються

на

самовизначенні

(інтегрально – самопізнанні), що є основою забезпечення цілеспрямованості й
ефективності

процесів

самоактуалізації,

саморозвитку,

самовиховання,

самоосвіти, самовдосконалення на основі індивідуальної, оптимальної для кожної
особистості

траєкторії

розвитку.

Виходимо

з

особливостей

освіти,

її

соціокультурного потенціалу щодо формування мотиваційної сфери соціалізації
особистості: через систему організації навчально-виховної діяльності студентів,
школярів; формування сприятливого безконфліктного освітнього середовища,
основу якого складає система взаємовідносин між суб’єктами освітньої
діяльності; особистісного саморозвитку, формування позиції суб’єкта соціального
розвитку на основі «Я-концепції».
Представлений

вище

теоретичний

аналіз

проблеми,

результати

експериментального навчання надають можливість виділити основні мотиви
розвитку соціально-рефлексійної компетентності вчителя, що реалізує функції
власної соціалізації, а також сприяння соціалізації школярів у майбутній
професійній діяльності. Важко переоцінити соціальну цінність освіти, оскільки
вона формує головний капітал освіченості в суспільстві, визначаючи перспективи
його розвитку.
1. Мотив формування здатності до осмислення інноваційних процесів в
освіті, їх сутності, логіки, характеру соціальної обумовленості. Загалом соціальна
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функція освіти реалізується через підготовку молодого покоління до життя в
соціальних реаліях, які мають тенденцію до постійних змін. Водночас, саме освіта
задає стандарти, закладає основи соціального розвитку держави, формує людину
майбутнього. Важливо аналізувати проблеми еволюції освітньої парадигми в її
соціальному контексті, оскільки кожний етап соціально-економічного розвитку
суспільства визначає адекватну його пріоритетам розвитку систему освіти,
виховання.
2.

Мотив

адаптації

до

інноваційного

соціального

розвитку,

інтенсифікації процесу соціалізації особистості періоду реформ. Освіта
реалізує

функції

осмислення

й

засвоєння

соціокультурних

цінностей,

соціокультурних норм, зразків соціальної діяльності та поведінки, форм
громадського життя в різних соціально-політичних умовах. Вона здатна
забезпечити розуміння закономірностей процесів інноваційного розвитку та
традиційно
історичному

сформованих
періоду

соціальних

розвитку.

реалій,

Тому

притаманних

виконуючи

відповідному

функцію

свого

роду

стабілізуючого фактора, саме освіта має високий потенціал до гармонізації
інноваційно-перетворювального та консервативно-усталеного. З позиції нових
цінностей переосмислюються всі форми життєдіяльності людини (навчання,
професійна діяльність, міжособистісна взаємодія, комунікація та ін.). Загалом
освітні заклади є соціальними інститутами, що здійснюють цілеспрямовану
підготовку молодого покоління до особистісної самоактуалізації, життя в
суспільстві, що постійно змінюється.
3.

Мотив

формування

освітнього

простору

як

складової

соціокультурного простору держави, суб’єкта розвитку соціокультурних
регіональних систем, що формується та розвивається на основі єдиних базових
соціокультурних

цінностей.

Освітній

заклад

реалізує

функції

практики

соціалізації молодої людини. Заклад вищої освіти має можливість формувати
соціальний

простір,

базуючись

на

прогресивних

соціальних

цінностях,

пріоритетах розвитку, який може слугувати осередком інноватики, транслюючи
свої цінності на більш широке соціальне середовище (університет як
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системотвірний суб’єкт соціокультурного простору регіону), інтеграції до
системи цінностей як елементів макросоціуму.
4. Мотив трансляції та поширення соціокультурних цінностей, зразків
соціального життя, діяльності на основі фіксованих норм і правил соціальних
взаємовідносин, стандартів поведінки (моральні постулати, міжособистісні
взаємовідносини, поведінка в громадських місцях та ін.).
На ґрунті аналізу результатів теоретико-експериментальних досліджень з
означеної проблеми були визначені наступні вимоги щодо підвищення
ефективності мотивації соціалізації майбутнього вчителя у процесі розвитку
соціальної рефлексії:
а) створення умов для трансформації зовнішніх соціально значущих мотивів
у внутрішні як основу саморегуляції поведінки та діяльності студента в рамках
освітнього процесу;
б) необхідність періодичної комплексної діагностики рівня сформованості
мотиваційної сфери соціалізації студента – основи особистісної соціальної
самореалізації, складової професійної компетентності педагога;
в) визначення процесу соціалізації як предмета самодослідження й
саморозвитку, формування програми оптимізації процесу соціалізації на
особистісно орієнтованій основі;
г) забезпечення інтеграції освітньої, професійної, соціальної складових
організації педагогічного процесу.
Таким чином, проблема оптимізації мотиваційної сфери у процесі
соціалізації особистості майбутнього вчителя в межах його професійної
підготовки є складною та багатовимірною, набуваючи особливої актуальності у
період зміни освітньої парадигми, забезпечення її соціотвірного потенціалу,
інтенсифікації інтеграційних процесів, котрі мають бути центровані на
формуванні в студента потреби у підвищенні рівня власної соціальної
компетентності, ставленні до соціальної рефлексії як валідного механізму її
саморозвитку, а також сприяння розвитку в майбутніх школярів.
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Підхід до модернізації практичної, методичної складових соціалізації
особистості майбутнього вчителя, його мотиваційної основи потребує більш
глибокого та системного дослідження процесів на концептуальному, системносинергетичному рівнях та на їх основі формування структурно-функціональних
моделей їх практичної реалізації.
Спробуємо визначити методологічні, теоретичні та технологічні основи
діагностики рівня мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя як
компоненти структури його соціальної рефлексії, а також з’ясувати особливості
добору діагностичного інструментарію. Слід також представити обґрунтування
необхідності модернізації підходів щодо діагностування ефективності соціалізації
студента в контексті критеріїв якості компетентнісної професійної освіти,
сприяння формуванню здатності до самоуправління означеними процесами. На
основі теоретичного аналізу соціально-мотиваційної сфери майбутнього педагога
також визначаємо провідні мотиви, котрі можуть набути статусу системотвірних
у

процесі

формування

соціальної,

а

також

соціально-рефлексійної

компетентностей учителя, відповідно до яких автором визначається блок
адекватних діагностичних

параметрів. У межах

заявленої

проблематики

вивчаються можливості конкретних діагностичних методик, які в комплексі з
іншими можуть надати конструктивну інформацію щодо рівня сформованості й
особливостей мотиваційної сфери студента у процесі розвитку його соціальнорефлексійної компетентності.
Важливість проблеми діагностування рівня сформованості мотивації до
соціалізації майбутнього педагога детермінується, насамперед, важливістю
формування його готовності до реалізації соціальних функцій у контексті
майбутньої професійної діяльності, оскільки одним із пріоритетних напрямів
державної освітньої політики є, як зазначається в Національній стратегії розвитку
освіти в Україні на 2012-2021 рр., формування ефективної системи національного
виховання, розвитку й соціалізації дітей та молоді. [515, С. 3–6]. У Концепції
громадянської освіти та виховання чітко зазначені орієнтири щодо базових
критеріїв ефективності соціалізації дитини та дорослого, у нашому випадку:
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школяра й учителя, які інтегрально визначають готовність до виконання
наступних соціальних ролей:
а) Я – успішний учень, у дорослому житті – успішний працівник;
б) Я – система громадянських компетентностей, у дорослому житті – свідомий
громадянин;
в) Я – система ціннісних ставлень, у дорослому житті – успішний сім’янин.
Центрація на категорії «Я» вказує на особистісну орієнтованість процесу, а
також значущу роль самоосвітньої діяльності, що в комплексі зазначених
підсистем інспірують процеси самовизначення, самоусвідомлення, самотворення,
самоуправління, які виступають головними механізмами набуття досвіду
взаємодії з соціумом на основі «Я-концепції». Актуальність проблеми діагностики
соціалізації особистості, її мотиваційної сфери трактується як у соціальнокультурному, освітньому (для школяра, студента та педагога), так і професійнопедагогічному аспектах (для студента, педагога). Оскільки освіта задає контекст
для

забезпечення

ефективності

соціалізації

особистості,

то

закономірно

посилюється значення формування соціальної компетентності вчителя, пошуку
адекватних методик вимірювання його ефективності у процесі оволодіння
професією.
Особливо

затребуваною

в

умовах

запровадження

технологій

компетентнісної професійної освіти є проблема вивчення мотиваційної сфери
особистості студента, його навчальної, виховної, соціальної діяльності, оскільки
вони базуються на спільних цінностях, пов’язаних із самореалізацією в житті,
майбутній професії, соціумі та є індикаторами їхньої ефективності. Процес
соціалізації завжди буде індивідуалізованим, студент вибудовує свою мотивацію
за власною траєкторію інтеграції до соціального середовища загалом, кожної
конкретної соціальної ситуації зокрема. Зазначена позиція актуалізує проблему
діагностувальної й аналітико-рефлексійної діяльності як основи забезпечення
здатності до самоуправління цим складним процесом, умотивованого вибору
моделі професійної поведінки в конкретному випадку, ураховуючи його типові
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характеристики та деталі, а також пріоритетність особистісних виборів алгоритму
дій.
Проблеми діагностування й самодіагностування мотиваційної сфери
особистості у процесі її соціалізації загалом, а також студента у процесі його
професійно-педагогічного становлення були предметом досліджень психологів,
соціологів, педагогів, – як на методологічному, теоретичному, так і конкретнометодичному, інструментальному рівнях. Так, теоретичною основою визначення
параметрів якості процесів соціалізації, вивчення мотиваційного підґрунтя
можуть слугувати методологічні позиції щодо єдності когнітивних й афективних
процесів, визначені С. Рубінштейном: «Психічні процеси, взяті в їх конкретній
цілісності, це процеси не тільки пізнавальні, а й «афективні», емоційно-вольові.
Вони віддзеркалюють не лише знання про явища, а й ставлення до них; у них
відбиваються не власне самі явища, але й їхнє значення для суб'єкта, що їх
віддзеркалює,

для

його

життя

та

діяльності.

Справжньою

конкретною

«одиницею» психічного є цілісний акт віддзеркалення об'єкта суб'єктом. Таке
утворення, завжди певною мірою містить єдність двох протилежних компонент
знання та ставлення, інтелектуального й афективного» [730, с. 189]. Це означає,
що діагностування рівня соціалізації особистості має охоплювати комплекс
параметрів, які відображають не лише фіксовані знання про процеси соціалізації
та пріоритетні форми їх об’єктивації в житті, типові моделі поведінки, а й сферу
емоційно-ціннісних ставлень, мотивів, що закономірно виконують спонукальні
функції. То є особливо актуальним для рефлексійних процесів, що дає змогу
кожному студенту на основі результатів діагностики комплексно проаналізувати
рівень, особливості та перспективи своєї соціалізації в різних ракурсах,
забезпечуючи спрямування на розвиток соціальної, а також соціальнорефлексійної компетентностей, орієнтуючись на майбутню професію педагога.
Ученими досліджуються механізми, закономірності, форми та методи
соціалізації особистості загалом, професійно-педагогічної в тому числі, а також її
мотиваційна складова в комплексі змістових, діяльнісних, діагностичнорефлексійних параметрів (О. Асмолов [46], С. Вершловський [134], А. Капська
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[266], Л. Келен [273], О. Малихін [429–475], С. Мартиненко [484], Н. Ничкало
[521–541], О. Торубара [818], С. Сисоєва [756; 757], О. Сухомлинська [785; 786],
та ін.)
Як зазначає О. Торубара, «Системний підхід до вивчення мотиваційної
сфери особистості студента визначається:
1) як закономірний і необхідний психологічний процес, що визначає шляхи
й результат досягнення мети;
2) як образи й подання, що становлять її зміст;
3) як узагальнені схеми мотивованих дій і поведінки в цілому в діяльнісних,
комунікативних й емоційно-почуттєвих виявах» [818].
Отже, наступним поточним завданням є з’ясувати особливості мотивації
соціалізації особистості майбутнього вчителя, виходячи з критеріїв якості
компетентнісної професійної освіти, визначити методологічні, теоретичні та
технологічні підходи, а також конкретний інструментарій діагностування рівня
мотивації студента як функціонально-структурної компоненти його соціальної
рефлексії.
Досліджуючи проблему діагностування мотиваційної сфери соціалізації
майбутнього педагога, слід зважати на те, що будь-яка діяльність, поведінка, як і
професійний розвиток обумовлюється внутрішніми та зовнішніми чинниками.
Внутрішні

пов’язані

з

суб’єктивними

детермінантами

та

визначають

пріоритетність особистісних потреб, інтересів, намірів, бажань та ін. Зовнішні
більше асоціюються зі стимулами, які визначає та чи інша соціальна роль,
професійна

діяльність,

конкретна

ситуація.

Об’єктом

діагностувальних

досліджень мають стати дві групи чинників, котрі обумовлюють активність
суб’єкта (стимули-мотиви), хоча й вивчення лише мотиваційної сфери
особистості дає змогу отримати інформацію стосовно реальних, особистісно
орієнтованих результатів стимулювально-мотиваційної сфери діяльності щодо
соціалізації, формування соціально-професійної компетентності (соціальнорефлексійної як її складової) майбутнього педагога.
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У процесі діагностування важливо також диференціювати диспозиційну та
ситуативну складові структури мотивації, які утворюють складний спектр
системи

взаємозалежностей. Диспозиційна складова є більш стабільним

утворенням і фіксує домінантні мотиви та потреби, які актуалізуються в
конкретній ситуації й можуть призвести не лише до появи ситуативних мотивів, а
й вплинути на розвиток ситуації, адаптуючи її до власних ціннісних пріоритетів,
особистісних потреб.
Мотиваційні особистісні утворення у структурі соціальної активності
майбутнього педагога виконують функцію платформи, яка продукує не лише
стимулювально-активізаційні

імпульси

розвитку

здатності

до

соціальної

фасилітації школярів у майбутній професійній діяльності, а й спрямовує процес,
надаючи йому більшої цілеспрямованості, усвідомленості, а відтак і потреби
переходу на вищі рівні соціально-професійного розвитку. Мотиви соціалізації
майбутнього вчителя можна умовно поділити на два блоки:
− особистісно значущий як оптимізація власної соціалізації, здатність до
інтеграції до соціального середовища, сфери свого життєвого простору
безвідносно до професійної спрямованості;
− професійний – професійна соціалізація як чинник формування готовності до
сприяння (фасилітації) процесам соціалізації майбутніх школярів.
Їхній взаємозв’язок і взаємозалежність є очевидними, оскільки йдеться про
процес, що має спільні теоретичні основи, технологічні моделі реалізації.
Аналіз соціально-мотиваційної сфери майбутнього педагога дає змогу в
контексті вищезазначеного виділити провідні мотиви на основі принципів
соціальної, професійної самореалізації, які закладаються в майбутню діяльність на
етапі професійного становлення:
мотиви соціальної самореалізації у професії, співвіднесення особистісно
означених потреб із визначеними в моделі фахівця (здатність до виконання
функцій соціалізації в межах педагогічної професії);
мотиви соціальної значущості професійної діяльності, можливості не лише
долучитися до складних соціально орієнтованих процесів, а й впливати на хід їх
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протікання, закладаючи відповідні цінності, сприяючи розвитку соціально
значущих компетентностей молодого покоління;
мотиви підвищення рівня соціальної адаптивності, здатності до формування
конструктивних взаємовідносин з оточуючими. Щодо педагогічної діяльності, то
вчитель не лише сприяє формуванню соціальної адаптивності учнів, а й формує
педагогічне середовище, сприятливий психологічний мікроклімат на основі
актуальних для відповідного часу соціальних цінностей;
мотиви оволодіння інноваційними, особистісно орієнтованими освітніми
технологіями, що базуються на суб’єкт-суб’єктній взаємодії, комунікативній
культурі та передбачають високий рівень інтеграції освітнього й соціальножиттєвого.
Тому розробляючи інструментарій для діагностування рівня сформованості
мотиваційної основи як складової здатності до продуктивної соціалізації
майбутнього педагога важливо з’ясувати, наскільки вона ефективна, набуває
тенденцію до перманентного саморозвитку, а також наскільки формується у
професійному контексті.
Досліджуючи процеси мотивації соціалізації особистості, у тому числі
професійної соціалізації, у нашому випадку майбутнього вчителя, важливо також
акцентувати увагу на процесах умотивованості, усвідомленості формування
готовності до входження у професійне середовище, прийняття цінностей, правил
поведінки й усталених моделей взаємовідносин відповідного професійнопедагогічного співтовариства.
І блок діагностичних параметрів. Педагог, який апріорі розуміє, що
соціальні функції у структурі майбутньої професії реалізуються, передусім, через
організацію навчально-виховного процесу, закономірно має володіти системою
необхідних знань і вмінь як основою соціальної компетентності. Оскільки
найвищий потенціал соціалізації студентів, учнів містить навчання, як головний
вид їхньої діяльності, блок діагностичних методик має стосуватися виявлення
необхідних дидактичних знань і вмінь, котрі дають змогу організувати
навчальний процес на такому рівні, щоби максимально сприяти соціалізації
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особистості майбутнього учня в різних рівнях і видах соціально орієнтованої
діяльності, адаптуючись до відповідного середовища (знати теоретичні основи
соціалізації особистості: концепції, стратегії, цілі, зміст, мотиви, форми, методи,
технології, особливості контролю, регуляції, управління та ін.).
ІІ

блок

діагностичних

параметрів

стосується

виявлення

рівня

сформованості особистісних якостей, необхідних для соціалізації (як власної, так і
майбутньої професійної), мотивації до їх подальшого розвитку. Розробляючи
діагностувальний інструментарій за цим параметром, виходимо з того, що
високий рівень автономізації особистісного та професійного є ознакою
інформаційно-репродуктивної освіти (хоча у будь-якому випадку диференціація
між ними є умовною, можна говорити лише про рівень взаємозалежності цих
складових). Мотивація до професійного розвитку на основі «Я-концепції»,
інтеграції особистісного та професійного, соціального та професійно-соціального
свідчить про компетентнісну спрямованість професійного розвитку майбутнього
вчителя. Це означає, що визначені особистісні якості студента мають стати
значущою складовою (основою в системі особистісно орієнтованої освіти),
обумовлювати ціннісно-мотиваційні передумови розвитку та саморозвитку
соціально-професійної компетентності студента як майбутнього педагога.
Актуальність проблеми взаємозалежності особистісного та професійного
значною мірою обумовлюється тим, що розвиток, корекція й навіть зміна
особистісних якостей у процесі професійного становлення, орієнтуючись на
сучасну модель успішного конкурентоспроможного педагога, часто призводить
до аналізу та переосмислення особистісних характеристик, які реалізують функції
свого роду протидії, вступаючи у протиріччя зі стандартами особистісно
орієнтованої освіти, гальмуючи процес реального оволодіння її технологіями.
Розуміння цих проблем студентом призводить до переосмислення життєвих
цінностей і принципів, які регулюють його взаємовідносини із соціумом,
мотивуючи потребу в їх переорієнтації, узгодженні з соціально-професійними.
Найбільш актуальними в цьому контексті є мотивація розвитку особистісних
якостей, пов’язаних зі здатністю до суб’єкт-суб’єктної взаємодії у структурі
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компетентнісної освіти, особистісно орієнтованих технологій її реалізації
(гуманістична спрямованість особистості, життєві, світоглядні, соціальноідеологічні цінності, морально-етичні якості, альтруїзм, здатність до емпатії,
товариськість, комунікативна культура, емоційна стійкість, доброзичливість,
уміння володіти собою, справедливість та ін.).
ІІІ блок діагностичних параметрів. У площині мотиваційно-ціннісної
регуляції, у студента важливо виявляти рівень потреби в самоактуалізації,
саморозвитку, самоуправлінні, котрі в комплексі визначають рівень особистісної
зрілості,

соціально-професійної

компетентності.

Тому

діагностувальний

інструментарій у зазначеному контексті має бути спрямований на виявлення рівня
орієнтованості студента на розвиток (саморозвиток) його суб’єктності, активності
як майбутнього вчителя, мобільності, здатності оперативно оцінити соціальну
ситуацію, змоделювати продуктивну модель реакції на неї (ідеться про
особистість із сформованою «Я-концепцією», яка об’єктивується в соціальнопрофесійній

сфері.

Одночасно

актуалізуються

аналітичні,

дослідницькі,

проектувальні вміння, зокрема мотивація їх розвитку, саморозвитку. Осмислення
сутності моделі «Я-професіонал», у її структурі виокремлення компоненти, що
відповідає за соціальну компетентність і співвіднесення з «Я-реальне»,
проектування

перспектив

і

конкретної

програми

розвитку

соціальної

компетентності, наближаючись до проекції образу «Я-ідеальне» за вказаним
напрямом, мотивує до подолання протиріч, поетапно плануючи вищий рівень
розвитку відносно до попереднього. Саме рівень здатності до самоідентифікації
образу «Я-реальне» з розробленою та представленою в літературі еталонною
моделлю соціальної компетентності у структурі сучасного вчителя, й особливо
самостійно сформованим образом «Я-ідеальне» у зазначеному контексті буде
слугувати комплексним індикатором готовності до соціально-професійного
саморозвитку, мотиваційної сфери у тому числі.
У процесі діагностування мотивації соціалізації особистості майбутнього
вчителя, системного аналізу її результатів досліджуються не лише інтереси,
потреби,

нахили,

спрямованість,

установки

особистості,

а

й

процеси
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смислоутворення, цілеутворення в умовах особистісної, соціальної орієнтованості
навчальної діяльності.
Також варто відмітити, що складність дослідження мотиваційної сфери
студента полягає в тому, що вона формується як цілісне утворення зі складною
конфігурацією та взаємовідносинами
домінувальні

(провідні),

її

компонент, зокрема, інтегруючи

смислоутворювальні,

а

також

мотиви

нижчого

ієрархічного рівня, які є похідними, менш фіксованими, що виявляються
асоціативно, залежно від ситуацій, чинників, що впливають на неї.
Тому індикатори вимірювання мотивації мають бути комплексними, які
передбачають поєднання методів діагностування когнітивної репрезентації –
прямі питання й відповідно вербалізовані реакції на них (анкети, інтерв'ю,
дослідницькі бесіди), що артикулюють і формалізують уявлення особистості про
особливості своєї соціалізації, її мотиваційну основу, причини та чинники, що її
обумовлюють, а також непрямі, опосередковані, що допомагають виявити
приховані смисли та характеристики.
Важливо дотримуватися вимог щодо обробки інформації, яку отримує
дослідник, використовуючи різні методи та методики педагогічної діагностики.
Як зазначає С. Мартиненко [4, с. 73], інформація має відзначатися:
− адекватністю

–

однозначним

відображенням

стану

об'єкта,

що

діагностувався;
− об'єктивністю – відсутність суб'єктивних чинників під час збирання й
опрацювання інформації до тієї міри, до якої це можливо у певній ситуації.
Найчастіше

об'єктивність

встановлюється

шляхом

повторного

(додаткового) збирання інформації або паралельного її фіксування
незалежними спостерігачами (учителями, шкільними психологами);
− достатністю – інформація повною мірою має задовольняти умови й
завдання щодо вивчення стану об'єкта, який діагностується.
Сучасна психодіагностика сформувала валідний методичний арсенал
дослідження мотиваційної сфери особистості загалом, ефективності її соціалізації
в тому числі:
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1) Методика САМОАЛ А. Лазуркіна спрямована на визначення рівня
самоактуалізації особистості на основі концепції самоактуалізації особистості за
А. Маслоу, в основі якої – ієрархія її потреб. Зокрема, шкала контактності, що
виявляє загальну схильність до позитивних взаємовідносин з оточуючими як
синергетичну, соціально означену установку особистості та діагностує такі
особистісні якості, як товариськість, комунікабельність, здатність до формування
доброзичливих стосунків та ін. Шкала гнучкості вказує на наявність і рівень
актуалізації соціальних стереотипів, здатність до соціальної адаптивності на
основі власних потреб і мотивів самоактуалізації, узгоджуючи їх із визначеними
соціальними цінностями, загальноприйнятими моделями поведінки.
2) Методика

діагностування

ціннісних

орієнтацій

(М. Рокич),

через

визначення ієрархії цінностей, аналізуючи сутність соціальних, професійних,
зокрема соціальної, особистісної, професійної в контексті системотвірних
змістових блоків тощо. Комплексний аналіз дає змогу зробити необхідні висновки
не лише стосовно загальних, а й конкретних цінностей і їхньої мотиваційної
основи (цінності спілкування, міжособистісної взаємодії, рівень прийняття інших
та ін.). У контексті отриманих відповідей можна визначити закономірності та
мотиви індивідуальної соціалізації студента.
3) Методика

діагностування

мотивації

досягнення,

запропонована

А. Мехрабіаном або модифікована М. Магомед-Еміновим, диференціюючи стійкі
мотиви прагнення до успіху й уникнення невдачі, визначаючи рівень їх
домінантності. Методика допомагає виявити афілятивні тенденції (потреба у
зближенні з людьми, створенні товаристських, емоційно значущих стосунків з
іншими), а також характеристики, що зумовлюють діаметрально протилежні
процеси, мотивовані страхом неприйняття.
4) Методика мотиваційної індукції Ж. Нюттена як метод незакінчених
речень, діалогів, розповідей належить до групи проектних методик. Її
характеризує невизначеність стимулювального матеріалу (змісту завдань для
діагностування), спонукаючи до свободи формулювання відповідей, апріорі
налаштовуючи студентів на те, що будь-яка відповідь, позиція, тлумачення
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приймаються

як

«правильні».

Цінність

представляє

орієнтація

на

такі

складноструктуровані особистісні утворення, як мотиви, цінності, виявляючи
також і стійкі мотиваційні утворення (латентну мотивацію). Методика є достатньо
гнучкою, адаптивною, тобто зручною для варіювання змісту стимулювального
матеріалу відповідно до потреб дослідження.
Закономірно, що процес діагностування передбачає необхідність науково
обґрунтованого добору комплексу методик, які сумарно, на основі обробки
інформації, отриманої з різних джерел, надасть змогу досягти необхідного рівня
об’єктивності діагностичних даних, на основі яких буде здійснюватися подальша
соціальна рефлексія, самовизначення та самопрограмування за пріоритетними
перспективами розвитку.
Таким

чином,

діагностувально-рефлексійні

процеси

у

структурі

професійного становлення майбутнього педагога є складними, поліаспектними,
технологічно трудомісткими й такими, що потребують достатнього рівня
сформованості аналітико-рефлексійних умінь. Відповідно й діагностувальний
інструментарій з’ясування рівня мотивації соціалізації майбутнього вчителя
необхідно досліджувати в контексті соціальної рефлексії, що інтегрує не лише
ціннісно-мотиваційний,

а

й

когнітивно-змістовий,

контролювально-

результативний складники. Слід також зазначити, що й математична обробка та
змістова інтерпретація результатів комплексного діагностування мотиваційної
сфери

процесу

параметрами

не

соціалізації
лише

майбутнього
змісту

вчителя

мотиваційної

має
сфери

здійснюватися
студента,

за

його

характерологічних особливостей, форм її вияву, а й професійного контексту,
орієнтованості на майбутню соціально-професійну роль педагога, й обов’язково –
рівня інтеграції когнітивної та афективної, емоційно-чуттєвої складових
мотивації, здатності до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності,
самоуправління процесом, забезпечуючи перманентність розвитку упродовж
життя.
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4.3.2. Когнітивно-змістова

функційно-структурна

компонента

соціальної рефлексії майбутнього вчителя
Обґрунтуємо проблему формування й оптимізації когнітивно-змістової
компоненти у структурі соціальної рефлексії. Узагальнюючи результати досліджень
вітчизняних і зарубіжних науковців та проектуючи їхні системотвірні позиції щодо
особливостей професійно-педагогічної підготовки вчителя спробуємо надати
потрактування сутності змісту соціальної рефлексії та її структурної організації на
основі системного, синергетичного, холістичного підходів, у комплексі рефлексійноособистісних,

рефлексійно-інтелектуальних,

рефлексійно-кооперативних

і

рефлексійно-комунікативних складових. Схарактеризуємо когнітивно-процесуальні
аспекти реалізації змісту соціальної рефлексії, акцентовуючи увагу на необхідності
підготовки викладачів вишів до реалізації складних соціально-рефлексійних функцій
у системі професійно-педагогічної освіти.
На високий соціокультурний потенціал освіти вказує С. Сисоєва: «… освіта
перетворює і спрямовує життя суспільства, зберігаючи в ньому все те, що має
цінність для людини; визначає стратегію й реалістичні умови розвитку
суспільства, перетворюючи його із «суспільства сьогодні» на «суспільство
завтра»; формує нове мислення, нове бачення смислу життя. Іншими словами, у
такому контексті освіта виступає як засіб управління розвитком суспільства [756].
Закономірно, що в основі означених процесів лежать системний,
синергетичний і холістичний підходи, які визначають сукупність теоретичних
знань і процес оволодіння ними як цілісність у комплексі інтегративних
взаємозв’язків

доцільних

взаємозалежностей.

Як

зазначає

В. Кремень,

холістичність, яка включена в синергетику, «встановлює правила формування
когерентного,

внутрішньо

узгодженого

цілого

із

різнорідних

хаотичних

елементів, правила їх кооперації, співробітництва, взаємодії, правила нелінійного
синтезу простого в складне, виникнення синергії» [355, с. 16]. Тому, системно
досліджуючи проблему формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя в
комплексі компоненти мотивації соціалізації, когнітивно-змістової, а також
інструментально-операційної компонент, важливо визначити особливості їх
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функціонування як покомпонентно, так і в комплексі (системно), обумовлюючи
характер взаємодії та взаємозалежностей означених складових.
Особливого значення набуває зміст соціальної рефлексії, його структурна
організація, щоб актуалізувати можливості різних навчальних дисциплін щодо її
формування, а також цілеспрямовано та самостійно працювати у напрямі
розвитку цієї компетентності, використовуючи різні інформаційні джерела,
поповнюючи змістові сегменти, обумовлені практичними потребами кожного
студента.
Проблемами

змісту

професійної,

педагогічної,

соціальної

рефлексії

займалися такі дослідники, як В. Андрущенко [18–21], О. Дубасенюк [217],
В. Кремень

[354–361],

М. Марусинець

[485–488],

С. Сисоєва

[756;

757],

Г. Сухобська [373], В. Хуторськой [851–855] та ін. Ученими більшою мірою
вивчалися професійно-рефлексійні, педагогічно-рефлексійні процеси, у тому
числі обумовлюючи та вивчаючи їх соціальний контекст. Авторами наукових
праць визначаються не лише сутність професійно-рефлексійних, соціальнорефлексійних процесів, їх характерологічні ознаки, а й змістова основа, указуючи
на зміст дефініцій, теоретичних основ, практики реалізації означених процесів, у
тому числі й у процесі професійної підготовки педагога.
Так, М. Марусинець зазначає, що професійна діяльність учителя полягає у
постійному рефлексійному аналізі педагогічних ситуацій, розумінні контексту як
власних дій, так і дій іншої людини. Тому розвинена рефлексійна спроможність
має бути характерною рисою педагога-професіонала [485].
На соціально-психологічну спрямованість педагогічної рефлексії вказує
Л. Яковлєва, досліджуючи це явище як системне, що базується на особистісних
якостях педагога. Дослідниця зазначає, що процес навчання у педагогічному
закладі вищої освіти має бути спрямовано на формування готовності студентів до
педагогічної рефлексії, трактуючи її як системну, соціально-психологічну якість
особистості майбутнього вчителя, що передбачає осмислення процесу й
результатів педагогічної діяльності, набуття вміння аналізувати й усувати
недоліки з метою підвищення ефективності вирішення творчих педагогічних
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задач, виокремлюючи такі складові рефлексії, як самооцінка, самовиховання,
самоосвіта [893].
Цільова спрямованість змісту соціальної рефлексії визначається як
відтворення особливостей один одного (Є. Рапацевич); емоційні реакції та
когнітивні уявлення (В. Сластьонін); осмислення, оцінка та перетворення
особистого досвіду в контексті цілісної життєдіяльності (О. Кравців).
Водночас, змістово-когнітивна складова соціальної рефлексії потребує
більш поглибленого, цілеспрямованого й системного дослідження, зокрема в
контексті компетентнісної професійної освіти майбутнього вчителя.
Отже,
практичних

у

підрозділі

досліджень

надаємо
щодо

представлення

визначення

результатів

сутності

теоретико-

змістово-когнітивної

функціонально-структурної компоненти соціальної рефлексії, трактування її
теоретико-дидактичних основ та особливостей ефективної реалізації в системі
професійно-педагогічної підготовки вчителя.
Визначаючи сутність змістово-когнітивної складової соціальної рефлексії в
системі педагогічної підготовки вчителя, виходимо з потрактування сутності
наукового пізнання у сфері професійної освіти, яке складає методологічну основу
когнітивно-змістових процесів усіх рівнів і спрямувань. Цілком погоджуємося з
результатами наукових досліджень О. Дубасенюк, яка обґрунтовує позицію,
стосовно якої «наукове пізнання у сфері професійної освіти являє собою складний
суперечливий процес відтворення знань, які створюють цілісну розвивальну
систему понять, теорій, гіпотез, законів; науковий пошук містить педагогічну
практику, а також передбачає узагальнення системи фактів, поглиблює й розвиває
теоретичні положення й уточнює базові поняття; у процесі розвитку педагогічної
науки

відбувається

процес

безперервного

самооновлення

наукою

свого

концептуального арсеналу, теоретичних засад» [217, С. 5–6].
Слід зазначити, що будь-яке знання, що трансформується у зміст навчальної
діяльності, має ознаки суб’єктивізму, а також ознаки соціального контексту
(ураховуючи цінності, інтереси, досвід), які виявляються як у відборі навчальної
інформації, так і її конструюванні, орієнтуючись на актуальну соціальну
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ситуацію, рівень, конкретні потреби суб’єктів освітньої діяльності. Водночас, у
структурі змісту важливо відштовхуватися від базових конструктів, які будуть
інваріантними, оскільки відображають сутнісну основу процесу оволодіння
знанням на рівні готовності до їх практичного використання відповідно до
інваріантної логіки розвитку діяльності та варіативності моделей її реалізації, що
адаптуються до ситуацій, які постійно змінюються.
Отже, базовими конструктами (концептами) змістової основи соціальної
рефлексії є особистісний конструкт (оцінна система, яка застосовується індивідом
для класифікації різних об’єктів його життєвого простору, за Дж. Келли);
соціальний

конструкт

(концепт)

як

модель

домінувальних

соціальних

взаємовідносин «породження конкретної культури або суспільства, що існує
виключно в силу того, що люди згідні діяти так, ніби воно існує, або згідні
слідувати певним умовним правилам».
Зазначені

конструкти

мають

високий

інтеграційний

потенціал,

забезпечуючи цілісність і саморозвивальність соціальної рефлексії – особистісно
означеного системного утворення (змісту як його складової). Виходимо з позиції,
що інтегральною особливістю змісту соціально-рефлексійної компетентності є її
надпредметна природа, тобто вона трактується як метакомпетентність. Соціальнорефлексійна компетентність є фіксованою складовою у структурі професіограми
вчителя, яка обумовлює ефективність рефлексійних дій у соціальній сфері задля
соціальної адаптації, соціального самовизначення, соціальної самореалізації, а
також відповідає за підготовку школяра до реалізації означених функцій. Як
зазначає О. Дубасенюк, «Професійно-педагогічна педагогіка – синтетична наука.
Більш ніж 80% педагогічної лексики й наукових категорій педагогіки запозичено
з інших наук. Вона оперує загальнонауковими, філософськими, конкретнонауковими й специфічними для цієї науки поняттями. Відтак, багатобічна й
складна діяльність педагогів потребує врахування наукових напрацювань у сфері
педагогіки, психології, філософії, соціології, методології й інших наук, що мають
безпосереднє й опосередковане відношення до професійної освіти [217, с. 4].
А це означає, що її зміст не може бути віднесений до конкретної навчальної
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дисципліни або блоку дисциплін, він є поліпредметним, поліфункціональним.
Закономірно, що можна говорити більшою мірою про потенціал навчальних
дисциплін у розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя (найвищий він у
гуманітарних). З іншої сторони, її метакомпетентний характер свідчить про те, що
соціальна

рефлексія

сприяє

розвитку

інших

професійно-педагогічних

компетентностей учителя, зокрема, соціокультурної, комунікативної, аналітичної,
діагностичної, прогностично-проектувальної та ін.
На основі вищезазначеного, когнітивно-змістову компоненту соціальної
рефлексії майбутнього вчителя трактуємо як складову цілісної дидактичної
системи формування соціальної рефлексії майбутніх учителів, що реалізується:
а) через

зміст

навчальних

дисциплін

психолого-педагогічного,

соціологічного, фахового циклів;
б) зміст самостійної роботи, що програмується в межах вивчення
відповідних навчальних дисциплін;
в) зміст

самоосвітньої

діяльності,

самовиховання,

спрямованих

на

формування професійної компетентності вчителя, соціально-рефлексійної в її
контексті. Таким чином, когнітивно-змістова компонента передбачає змістове
наповнення освітнього процесу, реалізуючи технології формування соціальної
рефлексії майбутнього вчителя.
Поділяємо наукову позицію І. Семенова та С. Степанова [748], згідно якої
зміст рефлексійної компетентності розкривається в комплексі рефлексійноособистісних,

рефлексійно-інтелектуальних,

рефлексійно-кооперативних

і

рефлексійно-комунікативних компетенцій та відповідних компетентностей.
Адаптуючи структуру змісту до соціальної рефлексії в контексті
професійної підготовки педагога, нами визначено та схарактеризовано комплекс
системотвірних характеристик вказаних компонент.
Рефлексійно-особистісна компонента змісту базується на домінантних
особистісних якостях студента, необхідних для соціально означених рефлексійних
дій, які спрямовують студента на перманентний, цілеспрямований, системний
особистісний розвиток і саморозвиток. До особистісних якостей педагога, що
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визначають його здатність до соціальної рефлексії належать: соціальна
адаптивність, відкритість до взаємодії, співпраці, повага до іншого (наприклад,
учня), ставлення до нього як до особистості, визнання його права на власну точку
зору, соціальну, життєву позицію, комунікабельність, готовність до діалогу,
толерантність, здатність до емпатії, співпереживання, відповідальність та ін.
Студент також має оволодіти системою необхідних знань, що стосуються
методології,

теоретичних

основ

(структура,

закономірності,

механізми,

принципи), а також методик здійснення самоаналізу особистісних якостей як
інтегральних утворень, здібностей, інтересів у соціальному контексті з тим, щоби
забезпечувати ефективність власного професійного розвитку, соціалізації,
особистісної самореалізації, а також професіоналізації процесу, тобто сприяння
оволодінню цим мистецтвом своїх майбутніх учнів.
Рефлексійно-інтелектуальна компонента змісту соціальної рефлексії
майбутнього вчителя стосується розуміння ціннісно-смислових пріоритетів його
розвитку, цілей, завдань, сутності, структурної організації, технологічних основ
розумових, пізнавальних дій та операцій, які активуються у процесі самоаналізу,
самовизначення, а також

зміст,

технології й особливості проектування

індивідуальної траєкторії їх саморозвитку в системі професійного становлення
вчителя. Зміст розвитку соціальної рефлексії визначається та структурується в
такий спосіб, щоб забезпечувати формування здатності майбутнього педагога до
системного аналізу навчально-виховної ситуації, її соціального контенту,
виявлення протиріч, причинно-наслідкових зв’язків, що знаходяться в її основі.
Аналітико-рефлексійні дії дають змогу прогнозувати тенденції, моделювати дії,
алгоритми своєї поведінки та інших суб’єктів освітнього процесу, обумовлюють
здатність до системного аналізу й адекватної самооцінки себе та своїх дій у
конкретній соціально-педагогічній ситуації (адекватного самосприйняття та
проектування сприйняття себе іншими (наприклад, школярами), аналізуючи
соціальні чинники впливу, оцінювати правильність обраної послідовності дій,
способів і засобів їх реалізації. Інтелектуальна діяльність також детермінує
здатність студента до комплексного, обґрунтованого оцінювання ефективності
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соціально-рефлексійних дій, виявлення ефективних наслідків за базовими
показниками

якості,

визнання

помилок,

причин

недостатнього

рівня

сформованості соціально-рефлексійної компетентності.
Рефлексійно-кооперативна компонента змісту. Оскільки рефлексія
трактується не лише як усвідомлення індивідом того, як він сприймається
партнерами по спілкуванню, а й як інший розуміє суб’єкта рефлексії, то це
означає, що в ній апріорі закладено діалогічну природу, кооперативні
взаємовідносини суб’єктів спільної діяльності (у нашому випадку навчальної).
Проблема

оптимізації

рефлексійно-кооперативної

компоненти

змісту

означеної компетентності стає особливо актуальною на сучасному етапі розвитку
освіти, оскільки особистісно орієнтована освіта має ознаки діалогічності,
кооперативності, співпраці, партнерства, суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників
педагогічного процесу.
Тому зміст цієї компоненти визначають наступні цільові орієнтири:
теоретико-практичні основи трактування, організації та здійснення спільної
діяльності, що реалізується на діалогічній основі. Відповідно, соціальнорефлексійна складова реалізує функції самоаналізу себе як організатора та
суб’єкта кооперативної діяльності, кооперативних взаємовідносин, здатність
аналізувати себе за всім спектром показників ефективної міжособистісної
взаємодії, інтерактивної навчальної діяльності, у тому числі й соціально
означених, котрі вказують на соціальний контекст взаємовідносин на основі
соціально прийнятих норм, алгоритмів діяльності, моделей поведінки. Не менш
важливою є здатність вивчати учнів як значущих суб’єктів взаємодії,
досліджуючи процеси, що впливають на їхній пізнавальний інтерес, емоційний
стан, ставлення до навчального процесу, ставлення до педагога як його
організатора. Тому змістова основа формування означених компетентностей має
стосуватися як необхідних знань щодо сутності цих явищ, процесів, так і
специфіки їх формування, проектуючи себе на майбутню професійну діяльність.
У структурі змісту соціальної рефлексії окремо виділено комунікативну
компоненту, оскільки вона виступає головним механізмом не лише кооперативної
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діяльності,
особистісно

регулювання
орієнтованої

системи

взаємовідносин,

системи

освіти.

а

й

Спілкування,

компетентнісної,
комунікація,

є

специфічною формою взаємодії особистостей у межах будь-яких формалізованих
(освітніх, професійних) і неформальних, стихійних взаємовідносин, неодмінно
реалізуючи соціальний складник.
Формування його змісту у структурі професійної підготовки педагога має
виконувати такі функції як особистісно-формувальна, соціальна (сприяти
формуванню якостей, необхідних для ефективної комунікації у процесі
навчальної діяльності, соціалізації студента, професійної підготовки в цілому);
інформаційна (як пріоритетний засіб передачі навчальної інформації, організації
педагогічного процесу з високим рівнем професійно-соціальної орієнтованості);
управлінська

(комунікація

виступає

механізмом

управління

навчальною

діяльністю, виховним процесом, соціалізацією тощо); емоційно-експресивна
(комунікація сприяє формуванню пізнавального інтересу, зацікавленості у процесі
навчання,

сприятливого

психологічного

мікроклімату,

формуванню

взаємовідносин на рівні довіри між партнерами по комунікації, позитивного
емоційного самопочуття кожного, емоційних переживань щодо успіхів і невдач
спільної розумової праці, навчальної діяльності, консолідованого пошуку виходу
з проблем, зближенню партнерів по спілкуванню, розумінню та прийняттю один
одного, у тому числі й на рівні розуміння емоційних переживань, готовності до
співучасті, співпраці, взаємодопомоги, забезпечення психологічного комфорту в
цілому); соціально-інтегративна (продуктивна комунікативна діяльність формує
сприятливі умови для об’єднання людей, спільного формування сприятливих
соціокультурних умов у комплексі спільних цінностей і норм взаємовідносин,
правил спільної діяльності, у нашому випадку професійно орієнтованої
навчально-виховної (освітньої), які були б сприятливими для самореалізації
кожного студента). Також слід зазначити, що набуті соціально-комунікативні
компетентності студента визначають рівень, зміст, стиль міжособистісних і
внутрішньоособистісних комунікацій, які мають високий потенціал успішної
соціалізації як у межах професійної діяльності, так і поза ними – у життєвому
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просторі кожного. Таким чином, змістова компонента передбачає знання
процесів, які забезпечують ефективність комунікативної діяльності майбутнього
педагога, розуміння іншого (наприклад, школяра) як суб’єкта комунікативної
взаємодії.
Закономірно, що комунікативна компонента змісту соціальної рефлексії має
орієнтуватися на розвиток мовлення (ураховуючи специфіку професійного) як
головного механізму соціалізації особистості, розвитку соціальної рефлексії у
його контексті, включаючи грамотність, наявність власного стилю, виразність,
колоритність, інтонаційну, емоційно-експресивну виразність, а також розвиток
невербального мовлення (міміка, жести) та ін.
Важливо вказати на те, що змістова основа когнітивного аспекту соціальної
рефлексії буде формуватися не покомпонентно, а у взаємодії особистісного,
інтелектуального, кооперативного та комунікативного, взаємообумовлюючи
ефективність формування кожного.
Тенденції розвитку змісту формування соціальної рефлексії у процесі
професійної підготовки вчителя можуть основуватися на динаміці її розвитку,
нарощуючи й ускладнюючи його та додаючи нові сегменти. Так, А. Щукін
визначає наступні рівні рефлексії: педагог орієнтується лише в основних аспектах
своєї внутрішньої діяльності (рефлексія 1-го рангу); педагог орієнтується у
внутрішній діяльності учнів (рефлексія 2-го рангу); педагог орієнтується в тому,
як учень уявляє собі діяльність педагога (рефлексія 3-го рангу); педагог
орієнтується в тому, як учень уявляє собі його, педагога розуміння дій учня
(рефлексія 4-го рангу) [882, с. 270].
Функціонально

основу

когнітивної

складової

рефлексії

(як

логіки

розгортання процесу) становлять такі базові процеси психіки, як центрування
(комплексний аналіз досліджуваного об’єкта: учня, себе в межах визначеної
взаємодії); децентрування (здатність відтворювати й аналізувати точку зору
іншого (наприклад учня); проекція (процес трансформації (умовного перенесення)
власних позицій на зовнішні об’єкти й навпаки: умовна зміна ролей і станів).
У комплексі всі ці когнітивні дії визначають зміст та особливості
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інтелектуальної

діяльності

майбутнього

вчителя,

що

детермінують

його

спроможність до ефективної реалізації соціально-рефлексійних функцій у
вказаному вище соціально-педагогічному контексті.
Оскільки соціально-рефлексійна діяльність не була актуальною в системі
інформаційно-репродуктивної освіти, маємо ситуацію, коли однією з головних
причин низького рівня ефективності її запровадження через систему навчальних
дисциплін є низький рівень готовності викладачів вишів до реалізації означених
функцій. Тому дидактичну систему потрібно вибудовувати в такий спосіб, щоб і
викладачі розвивали власну здатність до соціальної рефлексії, оволодіваючи
теоретико-практичними основами цього складного процесу, розширюючи зміст
навчальних дисциплін, посилюючи соціально-рефлексійний аспект роботи
студентів з навчальною інформацією в межах визначеної навчальної дисципліни,
максимально спрямовуючи її на майбутню професію, її соціологічний контент.
Для викладачів формування когнітивно-змістової компоненти соціальної
рефлексії майбутнього вчителя може реалізовуватися через науково-методичну
діяльність: проведення наукових досліджень, предметом яких можуть стати
проблеми розвитку соціальної, аналітико-рефлексійної, соціально-рефлексійної
компетентностей, колективні форми професійного розвитку (конференції,
наукові, методичні семінари, проблемні групи, круглі столи, предметом
обговорення яких стануть зазначені вище актуальні питання змісту розвитку
соціальної рефлексії студента як майбутнього педагога.
Таким чином, досліджуючи проблему формування соціальної рефлексії
майбутнього вчителя на системно-синергетичному рівні, у комплексі компонент
соціальної

мотивації,

когнітивно-змістової

й

інструментально-діяльнісної,

важливо цілеспрямовано працювати над поглибленням наукових розвідок щодо
особливостей їх функціонування як цілісних самоорганізованих утворень, що
набувають тенденцію до інтеграції у структуру вищого порядку – соціальну
рефлексію як архіактуальну компетентність у системі професійної підготовки та
професійної діяльності майбутнього вчителя.
Доцільно також визначити особливості діагностування рівня сформованості
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когнітивно-змістової

функціонально-структурної

компоненти

соціальної

рефлексії студента у процесі його професійного педагогічного становлення.
Трактується сутність діагностувальних процесів у комплексі базових параметрів і
показників, що їх ідентифікують, а також можливостей різних, представлених у
науковій

літературі,

методик

характеристик.

Забезпечується

особистісний,

інтелектуальний,

щодо

з’ясування

орієнтованість

найбільш

помітних

їх

діагностичних

процедур

на

кооперативний,

комунікативний

аспекти

структури когнітивно-змістової компоненти соціальної рефлексії майбутнього
вчителя. Окрім того, пропонується розроблена автором програма діагностування
базових знань з проблем сутності феномену соціальної рефлексії, розуміння основ
їх реалізації у практиці професійного навчання, які можуть бути використані
(адаптовані) у процесі контролю та самоконтролю в межах відповідного
спецкурсу (елективного або експериментального).
Визначення й обґрунтування критеріїв і показників соціально-рефлексійної
компетентності майбутніх педагогів, а також методик визначення рівня їх
сформованості

є

важливим.

Насамперед,

з

огляду

на

необхідність

цілеспрямованого проектування його розвитку, базуючись на реальному рівні в
комплексі позитивних характеристик і проблем, що його обумовлюють.
Закономірно, що комплекс критеріїв має спрямовувати діагностування на
визначення не лише наявності, а й рівня сформованості базових цілісних
системних утворень. За системними утвореннями інтегрально можна визначити
ефективність процесу, програмуючи кожний наступний етап, прямуючи до
ідеальної моделі як спроектованого кінцевого результату процесу (стандарт,
виходячи з якого можуть прийматися рішення). У нашому випадку – соціальнорефлексійної компетентності.
Отже, пропонуємо теоретичне обґрунтування проблеми діагностування
рівня сформованості когнітивно-змістової сфери соціальної рефлексії студента,
методологічних підходів та інструментарію щодо їх реалізації у процесі
професійного становлення.
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Змістову основу соціально-рефлексійної компетентності майбутнього
вчителя закономірно складає система знань про сутність феномену. Також його
характерологічні особливості, теоретичні основи об’єктивації в системі вищого
порядку – соціально-професійній компетентності. Здатність студента до їх
постійного поповнення, оновлення, поглиблення, забезпечення вищого рівня
активності, особистісної орієнтованості. Оволодіння знаннями передбачає такий
рівень їх засвоєння, який визначає здатність до практичного застосування на
особистісно орієнтованій основі в контексті професійних ситуацій, що постійно
змінюються.
Інтегрально необхідний об’єм систематизованих активних (тобто готових до
практичної імплементації) знань дає змогу вчителю організовувати навчальну
діяльність, реалізуючи її соціально-рефлексійний потенціал відповідно до
сучасних освітніх стандартів, технологій компетентнісної освіти. Зважаючи на це,
основою когнітивно-змістової компоненти соціальної рефлексії (відповідно
інтегральним блоком критеріїв) вважаємо структурованість системи наукових
знань про соціальну рефлексію в освітній діяльності, їх усвідомленість,
активність, налаштованість на постійне поповнення й оптимізацію.
Теоретичні аспекти дослідження процесу формування когнітивно-змістової
складової соціальної рефлексії майбутнього вчителя на основі особистісного,
інтелектуального, кооперативного, комунікативного, як основних компонент у її
структурі, у свою чергу, вивчалися в комплексі афективного (емоційно-оцінний) і
конативного (поведінковий). Закономірно, що вони склали основу визначення
головних критеріїв покомпонентного й інтегрального діагностування, визначаючи
комплекс

адекватних

методик

як

інструментарію

вимірювання

рівня

сформованості соціальної рефлексії студентів, а також ефективності процесу її
розвитку в системі професійної освіти.
Рівень

когнітивної

наступними показниками:

складової

соціальної

рефлексії

визначається

за
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– розуміння студентом сутності соціальної рефлексії, її значущості для
майбутньої професійної діяльності, формування своєї професійної
компетентності;
– системність

й

усвідомленість

теоретичних

знань

про

соціальну

рефлексію, її механізми, базові протиріччя, структуру, закономірності та
принципи формування;
– наявність достатніх практичних знань щодо форм, методів і технологій
формування

соціальної

рефлексії

студентів,

а

також

досвіду,

представленого в науково-методичній літературі;
– знання

діагностувального

інструментарію

вимірювання

здатності

студента до ефективної соціальної рефлексії загалом, у контексті
майбутньої професії зокрема.
Відповідно
сформованості

до

перерахованих

когнітивно-змістової

критеріїв,

означимо

компоненти,

який

високий
може

рівень

слугувати

орієнтиром формування системи знань у процесі розвитку соціальної рефлексії
студента як майбутнього вчителя.
Високий рівень характеризується знанням значення, функцій соціальної
рефлексії у педагогічній професії, розумінням її як важливої складової
професійної компетентності, здатністю осмислювати її сутність у контексті
освітнього, соціального, власного життєвого просторів. Студент виявляє стійкий
інтерес до теоретичних знань щодо феномена «соціальна рефлексія», знає
комплекс можливостей усіх видів діяльності, актуальних на період професійного
становлення, що відзначаються високим потенціалом розвитку рефлексії в цілому,
а також соціальної рефлексії зокрема. Він розуміє логіку та конкретні алгоритми
програмування індивідуальної траєкторії розвитку, методики розвитку та
саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності, актуальної не лише в
освітньому процесі, а й в інших значущих видах діяльності.
Студент має високий рівень самостійності, здатності до ефективної
самоосвітньої

діяльності,

відслідковуючи

продуктивність

професійного

становлення на рефлексивній основі, визначаючи пріоритети особистісного,
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професійного розвитку. Він прагне до розширення та поглиблення теоретичних
знань з проблеми, звертаючись до різних інформаційних ресурсів, літературних
джерел, результатів вітчизняних і зарубіжних досліджень, порівнюючи різні
позиції науковців щодо теоретико-практичних засад трактування та розвитку
соціальної рефлексії у процесі професійного становлення фахівця загалом,
майбутнього педагога зокрема. Студент цього рівня володіє знаннями комплексу
формувальних, діагностуваьних методик індивідуалізованого розвитку соціальнорефлексійної компетентності. Наявна чітко виражена особистісна орієнтованість
змісту соціальної рефлексії, що обумовлює його мобільність, практичну
готовність до творчого застосування у будь-якому контексті, у ситуації пошуку
нестандартних рішень, виходячи зі специфіки кожної конкретної освітньої,
соціальної, життєвої ситуації (найчастіше складній архітектурі їх поєднання).
Оцінка рівня сформованості когнітивно-змістової компоненти соціальної
рефлексії, який свідчить про володіння студентами системою базових психологопедагогічних, соціологічних знань про рефлексію, соціальну рефлексію. Оцінка
здійснювалася за допомогою комплексу спеціальних діагностувальних методик,
тестових завдань, проблемних питань та ін.
Концепція та методики діагностування когнітивно-змістової компоненти
соціальної

рефлексії

(соціально-рефлексійної

компетентності)

майбутнього

вчителя закономірно орієнтовані на поелементне, в ідеалі – комплексне виявлення
рівня

сформованості

особистісної,

інтелектуальної,

кооперативної

та

комунікативної складових.
Аспектна
апробовано

діагностика.

такий

У

межах

діагностувальний

експериментального

інструментарій:

дослідження

методика

«Список

особистісних рис» А. Еткінда, що передбачає дослідження рівня сформованості
особистісних рис у структурі соціальної рефлексії; методика особистісних
конструктів

І. Пономаренко,

спрямована

на

визначення

особливостей

особистісних характеристик у процесі рефлексійної діяльності; методика
вивчення «Я-концепції» SCC Дж. Кемпбела, що діагностує ступінь актуалізації
власного «Я» і дає змогу визначити ступінь його усвідомленості щодо розвитку
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рефлексії; метод змістового смислового аналізу ситуації розв’язування задач
(модифікований Г. Катрич) надає змогу визначити рівень сформованості
інтелектуальної мобільності в межах зазначеного процесу; «Метод експертних
оцінок і самооцінок якостей професіонала» М. Варбан орієнтовано на з’ясування
наявності нової системи знань про професійно важливі якості, здатність до їх
поповнення;

методика

діагностування

інтерактивної рефлексії

Т. Махової

(модифікованої методики А. Еткінда) спрямована на розуміння процесів
інтерактивної, комунікативної, кооперативної рефлексії під час взаємодії з
іншими людьми та ін.
Окрім того, формуючи діагностувальний інструментарій щодо визначення
рівня сформованості когнітивно-змістової компоненти соціальної рефлексії в
системі професійно-педагогічної підготовки вчителя, нами було розроблено
комплекс завдань. Виконання цих завдань студентами дало змогу отримати цінну
інформацію щодо об’єму засвоєних знань з указаного аспекту, рівня їх
систематизації та готовності до включення в мисленнєву діяльність. Це все в
сукупності свідчить про готовність до їх практичної імплементації на творчому
рівні. Завдання розроблялися відповідно до конкретних тем спеціального
експериментального

навчального

курсу

з

розвитку

соціальної

рефлексії

майбутнього вчителя. Приклади діагностування змістової та когнітивної основи
запрограмованого розвитку соціально-рефлексійної компетентності в межах
опрацювання навчальних тем представлено в Додатку В, Д, Е.
Зазначені

вище

методики

є

досить

мобільними

й

передбачають

варіативність застосування залежно від конкретних цілей, особливо орієнтуючись
на їх пріоритетність відповідно до змісту та реальних умов навчання. Можна
формувати довільні комплекси методик, одночасно неодмінно обґрунтовуючи
доцільність поєднання.
Комплекс критеріїв, показників, методик діагностування когнітивнозмістової компоненти соціально-рефлексійної компетентності студента має бути
зрозумілим, мобільним, зручним у користуванні, зрештою – адаптивним. Щоб
викладачі та студенти змогли використати відповідно до актуальних потреб. Який
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у поєднанні з іншими параметрами (мотиваційним, інструментально-діяльнісним)
забезпечить комплексну діагностику цієї складноструктурованої компетентності,
як метакомпетентності.
4.3.3. Інструментально-діяльнісна функційно-структурна компонента
соціальної рефлексії майбутнього вчителя
У підрозділі порушуються проблеми, пов’язані з вивченням особливостей
інструментально-діяльнісної компоненти функціональної структури соціальної
рефлексії майбутнього вчителя. Ідеться про пріоритетність застосування форм,
методів, технологій інтерактивної навчальної діяльності студентів, системи
суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин у їх контексті. Наголошується на критеріях
відбору навчальних завдань з розвитку соціальної рефлексії майбутніх педагогів,
особливостях логіки й алгоритмів їх виконання в межах спеціального навчального
курсу. Указується на необхідність розробки методичних комплексів з навчальних
дисциплін, що мають потенціал розвитку соціальної рефлексії, забезпечення
їхньої

орієнтованості

на

самоосвітню

діяльність

студента,

відповідно,

саморозвиток соціально-рефлексійної компетентності.
Перспективи розвитку освітнього середовища інноваційного типу, що
ініціює

активне

застосування

особистісно

орієнтованих,

інноваційно-

комунікаційних, інтерактивних технологій навчання, мають визначатися на основі
цілісних моделей освітнього процесу, що базуються на діалектичній єдності
методології компетентнісної професійної освіти та системи засобів її реалізації, у
тому числі адекватного інструментарію організації освітньої діяльності в цілому.
Якість формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя значною
мірою залежить від реалізації ефективності діяльнісної складової системи,
адекватності відповідного дидактико-методичного інструментарію щодо її
забезпечення. Завдання розвитку соціальної компетентності вчителя, що
реалізується на рефлексійній основі, диктує необхідність оновлення не лише
змісту, а й процесуально-діяльнісної компоненти структури навчального процесу
в сукупності форм, методів, прийомів, технологій, методик, засобів навчання.
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Логічно, що оновлення змістової основи навчання, надто коли вони стосуються
радикальних змін, пов’язаних зі зміною освітньої формули, обумовлює потребу
визначення адекватної моделі реалізації діяльнісної компоненти його структури.
Діяльнісний,

практико-орієнтувальний

характер

навчання

має

бути

означений біфункціональністю та стосуватися актуальної навчальної діяльності
студента, фактично забезпечуючи здатність студента трансформувати знання на
рівень власної практики навчальної діяльності, й одночасно максимально
зберігаючи «Я-Концепцію», а також проектувати його на майбутню професійну
педагогічну діяльність, формувати здатність до організації навчальної діяльності
школярів на інноваційній основі (також спонукаючи їх до соціально-рефлексійних
дій).
Отже, завдання, котре розв’язується в підрозділі, полягає в обґрунтуванні
авторської

спроби

потрактування

сутності

та

визначення

особливостей

інструментально-діяльнісної компоненти у функціональній структурі формування
та розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Розробляючи різні підходи до оптимізації технологій, форм і методів
забезпечення ефективності соціалізації особистості студента, формування їх
соціальної рефлексії як значущої складової професіоналізму майбутнього
педагога, дослідники закономірно вказують на пріоритетність інтерактивної
навчальної діяльності, оскільки вона формується на дослідній основі, системі
суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин викладача та студентів, студентів між собою.
О. Пометун та Л. Пироженко наголошують, що сутність інтерактивного навчання
полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної
взаємодії всіх учасників (співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове
навчання у співпраці) [662].
Ідеться як про традиційні методи навчання, що мають високий потенціал
соціально-рефлексійного розвитку (аналіз професійних, соціально-педагогічних
задач, виокремлених у змісті навчальної дисципліни гуманітарного циклу), так і
спеціальні (вправи, тренінги), розроблені з орієнтацією на формування означеної
компетентності студента.
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Інтегруючи сутнісний і процесуальний аспекти формування соціальної
рефлексії майбутнього вчителя, розроблялася його інструментально-діяльнісна
компонента.
Особливості

інструментально-діяльнісної

компоненти

функційної

структури соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Діяльнісно-операційна складова формування соціальної рефлексії майбутніх
учителів не є автономною та самодостатньою, вона визначається та проектується
в контексті цілісної системи, яка починається з цілепокладання, визначення
стратегії й тактики організації процесу та завершується діагностикою рівня
результативності.
Якщо йдеться про концептуальні та системні реформи професійного
навчання, його діяльнісно-процесуальної основи, то очікувані результати змін
закономірно будуть об’єктивуватися на трьох рівнях:
а) макрорівні та стосуватися освітньої системи, освітнього простору закладу
вищої освіти, що на основі державних стандартів визначає параметри та
показники якості навчання (як процесу, так і результату), пріоритетні форми й
методи

організації

навчання,

відповідно

критерії

оцінювання

його

результативності);
б) мезорівні – системи вивчення змістового модуля, навчальної дисципліни,
комплексу

навчальних

дисциплін,

об’єднаних

цільовою

та

змістовою

спрямованістю;
в) мікрорівні – особливостей системи організації навчальної діяльності
студента (методика, стиль, режим), що формується на особистісній основі й
визначає індивідуальну траєкторію професійного становлення.
У такий спосіб відбувається інтеріоризація загальних, визначених на рівні
держави та фіксованих у її законодавчих актах, стандартів освітньої, навчальної
діяльності як її основи, на рівень підсистем більш локального рівня, поетапно
адаптуючи до її особливостей, рівня розвитку, а також ураховуючи суб’єктність
позиції кожного наступного рівня. Екстрапалюючи зазначений підхід на
навчальну

діяльність,

спрямовану

на

формування

соціальної

рефлексії
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майбутнього вчителя, виходимо з того, що на рівні державних стандартів у
системі компетентнісної освіти закладено орієнтири модернізації навчальної
діяльності в системі професійної освіти, у тому числі й формування соціальної та
соціально-рефлексійної компетентностей педагога, здатності до соціальної
рефлексії в майбутній професії. Діяльнісна складова соціально-рефлексійної
компетентності майбутнього педагога визначає його здатність до інтеграції
навчального,

соціального,

життєвого

в

системі

освітньої

діяльності,

конкретизуючи: здатність до визначення й реалізації соціокультурного потенціалу
змісту навчальної дисципліни та логіки його реалізації в конкретному
навчальному процесі, до навчальної діяльності на метапредметному рівні,
здатність до соціального прогнозування, проектування, моделювання в навчальновиховному процесі, володіння алгоритмами, технологіями, методиками сприяння
розвитку соціальної компетентності в майбутній професії, як результат –
сприяння соціалізації школяра на основі сучасних соціокультурних цінностей.
Конструюючи
соціальної

інструментально-діяльнісну

рефлексії

майбутнього

вчителя,

компоненту

передовсім,

формування

зважаємо

на

її

метапредметну природу, тобто, розробляючи систему організації навчальної
діяльності, формуючи сукупність форм, методів, технологій організації за
зазначеним аспектом, слід визначити мобільний комплекс базових підходів як
інваріантну складову процесу, одночасно проектуючи можливість їх адаптації до
кожної конкретної навчальної дисципліни, ситуації, індивідуалізованої програми
розвитку та саморозвитку цієї компетентності кожним студентом. Водночас, така
поліструктурність

процесу

формування

означеної

компетентності

надає

можливість збагатити комплекс засобів та інструментів впливу різних навчальних
дисциплін, використовуючи їх змістовий і процесуальний потенціал, і що
особливо

важливе

–

об’єднуючись

і

взаємодіючи

на

змістовому

та

процесуальному рівнях, забезпечувати системність, гнучкість, мобільність,
адаптивність процесу.
Ідеться про забезпечення загальної спрямованості всіх навчальних
дисциплін (відповідно до наявного потенціалу) на пріоритетність особистісно
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орієнтованого технологічного забезпечення організації освітнього процесу як
оптимального для активізації особистісного, життєвого, соціального досвіду
студента в її структурі, у контексті якого й відбувається розвиток його соціальної
рефлексії.
Одна з базових позицій формувальної компоненти розвитку соціальної
рефлексії студента стосується інтеграційних процесів, спрямованих на об'єднання
зусиль усіх суб’єктів освітньої діяльності, які на спільних принципах будуть
проектувати вектор і технології модернізації процесуально-діяльнісного аспекта
навчання, адаптуючи й інтеріоризуючи їх у контекст власної професійної
діяльності на особистісно орієнтованій основі. Зокрема, ідеться про вектор,
пов'язаний

з

таким

магістральним

напрямом,

як

посилення

аналітико-

рефлексійної складової навчальної діяльності, який закономірно в умовах
вивчення кожної конкретної навчальної дисципліни, індивідуалізованої методики
та стилю викладання набуде специфічних ознак. Однак, саме орієнтованість на
формування студента як суб’єкта розвитку соціальної рефлексії в майбутній
професії (і не тільки) набуде тенденції до саморозвитку, використовуючи не лише
навчальні заняття за відповідною освітньою програмою а й можливості
позааудиторної діяльності, самостійної, дослідної роботи та ін.
Важко переоцінити значення міжпредметної інтеграції дисциплін соціальнопедагогічної спрямованості, їхню орієнтацію на розвиток соціально-рефлексійних
здібностей у структурі педагогічної компетентності майбутнього вчителя.
Система

процесуально-технологічного

забезпечення

навчального

процесу

визначає стиль і методику опрацювання не лише кожної конкретної теми
навчального заняття, а й змістового модуля, комплексу пов’язаних за цільовою
спрямованістю та змістом навчальних дисциплін.
Формуючи пакет інструментально-процесуального забезпечення розвитку
соціальної рефлексії майбутнього вчителя, слід також зважати на таку ознаку
компетентнісної

освіти, як рельєфно

виражену тенденцію до

переходу

організованого навчання на рівень самоосвітньої діяльності, самозабезпечення в
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комплексі

складових

(цілепокладання,

самоорганізація,

самоуправління,

самодіагностика та ін.).
З метою активізації самоосвітньої діяльності студентів за вказаним
напрямом затребуваними будуть методично-інструментальні матеріали, які
відображають

специфіку

логіки

та

технології

саморозвитку

соціально-

рефлексійної компетентності, діагностувального інструментарію за визначеними
критеріями якості, а також актуальною є консультативна підтримка саморозвитку
студентів з боку викладачів, методистів. У системі компетентнісної освіти
проблеми професійного, особистісного саморозвитку, соціально-рефлексійної
діяльності в тому числі, можуть стати предметом спеціальної дослідної роботи.
Модернізація традиційної процесуально-діяльнісної складової навчання,
забезпечення її спрямованості на розвиток соціальної рефлексії студента
стосується: 1) оптимізації викладання усіх навчальних дисциплін, у їх контексті –
гуманітарних, відповідно у більш локальному контексті – дисциплін психологопедагогічного та соціологічного блоку; 2) розроблення алгоритмів формування та
виконання навчальних завдань, котрі мають чітку соціально-рефлексійну
спрямованість; 3) варіативності змісту та форми виконання навчальних завдань,
опори на блок інноваційно-інтерактивних форм і методів навчальної роботи
студентів; 4) забезпечення практичної орієнтованості навчальної діяльності,
методики та стилю виконання навчальних завдань на рівні квазіпрофесійної
діяльності; 5) включення до програми спеціальних методів саморозвитку
соціальної рефлексії, упровадження тренінгів розвитку соціальної рефлексії.
Сконцентруємо

увагу

на

особливостях

інструментально-діяльнісного

забезпечення розвитку соціальної рефлексії під час виконання конкретних
навчальних завдань у рамках різних навчальних дисциплін.
Критерії відбору навчальних завдань, рівня та способу їх виконання:
–

відповідність

рівню

сформованості

соціально-рефлексійної

компетентності студентів (для групових форм навчання), студента (для
індивідуальної);
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– відповідність домінантним потребам, виходячи зі структури розвитку
соціальної рефлексії, рівня інтелектуальних здібностей студента, сформованості
навчальної діяльності (готовності до навчання в режимі інтерактивних
технологій);
– пріоритетність використання методів і технологій, що реалізуються на
міждисциплінарному, метапредметному рівні, можливість виконання завдань,
використовуючи

набутий

досвід

аналітико-рефлексійної

діяльності,

опрацьовуючи різні дотичні до соціально-педагогічної діяльності сегменти та їх
навчально-методичний інструментарій;
– орієнтованість на вдосконалення системи організації (самоорганізації)
навчальної діяльності, поетапно нарощуючи рівень особистісної орієнтованості
методики та стилю, збільшення питомої ваги самостійності навчальної діяльності.
Наприклад, досить ефективними є індивідуальні навчально-дослідні
завдання, які формуються в межах навчальної дисципліни в контексті її змістової
проблематики й ґрунтуються на реальних потребах розвитку соціальнорефлексійної, як складової загальної професійно-педагогічної, компетентності
студента. Відповідно до цих завдань може бути запрограмоване виконання
соціально-освітніх, навчальних проектів, ефективне поєднання навчальної та
наукової роботи за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності.
Складно переоцінити можливості глобальної інформатизації та створення
ІТ-навчального, освітнього, методичного середовища, у тому числі адаптованого
до актуальних потреб системи професійної підготовки майбутнього вчителя.
Щодо соціального аспекту системи, інтернет-ресурси містять досить об’ємний і
різноманітний інформаційно-методичний матеріал, який може бути ефективно
використаний для виконання навчальних завдань із соціальною проблематикою, а
також плідної самостійної роботи над саморозвитком, підвищенням рівня
соціально-рефлексійної компетентності (творчі роботи, реферати, проведення
аналізу і систематизації представлених у мережі робіт різного рівня теоретикопрактичної,

методичної

орієнтованості,

відео-презентації,

використовуючи

програму Microsoft Power Point), квести на соціально-педагогічну тематику,
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волонтерство, консультативна підтримка,

створення фокус-груп

з

різної

соціальної проблематики, тощо.
Поділяємо позицію І. Зарубінської, яка наголошує, що застосування саме
інтерактивних методів навчання для вивчення спеціальних дисциплін сприятиме
розвитку ефективної міжособистісної взаємодії й незалежно від типу навчальної
дисципліни матиме контекстний характер. Застосування інтерактивних методів
навчання актуалізує ситуативні мотиви діяльності; активність, умотивована цими
спонуками, веде до формування усталених мотивів і цінностей, що лежать у
семантичному полі соціальної компетентності особистості [242].
Працюючи комплексно над інструментально-діяльнісним, методичним
забезпеченням

формування

соціально-рефлексійної

компетентності,

слід

усвідомлювати, що зміни мають торкнутися всіх сегментів освітньої системи й
фіксуватися у вигляді: реструктурованих навчальних і робочих програм, зокрема
в частині забезпечення їх модульності, що базується на реальних інтегративних
процесах; оновленні методичного забезпеченнядисциплін не лише відповідно до
галузевих стандартів, а й цільової спрямованості та технологічних особливостей
кожної навчальної дисципліни.
Навчально-методичний комплекс з кожної навчальної дисципліни, як
змістово-процесуальна

основа

формування

професійної

компетентності

майбутнього педагога в умовах кредитної трансферно-накопичувальної системи,
має, у тому числі, передбачати розвиток аналітико-рефлексійної та соціальнорефлексійної компетентностей, які будуть відображені у фахових, спеціальних
компетентностях, змісті дисципліни, її теоретичній складовій, що об’єктивується
в опорних конспектах лекцій, пакеті візуального супроводу (наочні, презентаційні
матеріали, схеми, таблиці та ін.), навчальних матеріалах для практичних занять,
що передбачають інваріантну частину та варіативну, яка сформована за
принципом диференціації та індивідуалізації навчання.
Важливо, щоб ці комплекси були не формальним комплектуванням
навчального матеріалу з дисципліни, зробленим за європейським зразком, але
фактично незатребуваним студентом, а структурувалися відповідно до алгоритмів

348
діяльності з формування конкретних компетентностей, які є предметом
спеціального формування неодмінно з наступним діагностуванням. Важливо, щоб
студент, який визначив пріоритетність формування соціальної рефлексії, мав
змогу в контексті виконання навчальних завдань відповідного рівня складності
(вибір адекватний інтелектуальним, навчальним можливостям кожного) вибрати
пріоритетні

або

виділити

спеціальні

завдання

(супровідні,

дотичні

до

обов’язкових) і необхідний методичний інструментарій для їх виконання. Це
важливо й для того, щоб у межах самостійної роботи він міг отримати реальні
результати, що засвідчують динаміку розвитку відповідної компетентності або
особистісної якості, яка сприймається як власний успіх, поетапний поступ до
інтегральної професійно-педагогічної компетентності, що здійснюється на
саморегулювальній основі й виступає умовою конкурентоспроможності на ринку
праці.
Проаналізуємо можливості окремих дидактичних методів формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів, означивши особливості методичноінструментального забезпечення їх застосування.
Так, формуючи програму спецкурсу «Розвиток соціальної рефлексії
майбутнього

вчителя»,

нами

було

розроблено

методично-процесуальне

забезпечення опрацювання теми «Методи та форми розвитку соціальної та
соціально-рефлексійної

компетентностей

студентів»,

яке

ґрунтувалося

на

поєднанні традиційних й інтерактивно-комунікативних методів і технологій
організації навчальної діяльності (див. Додаток В, Д, Е).
Означений підхід указує на пріоритетність рефлексійної діяльності студента
у процесі виконання навчальних завдань такого типу, оскільки задається такий
ракурс навчальної діяльності, коли студенту необхідно апелювати не лише до
формалізованої логіки аналітичних дій у процесі осмислення ситуації, виявлення
причини, комплексу причин, причинно-наслідкових зв’язків, що лежать в її
основі, а й звертатися до власного досвіду, безпосередньо чи опосередковано
пов’язаного з темою в контексті відповідного проблематичного поля.
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Отже, концептуально та технологічно комплекс має бути сформованим у
такий спосіб, щоб у його межах могла проектуватися самостійна робота студента
за визначеними пріоритетами професійного розвитку, а саме методика
цілеутворення, рекомендації щодо опрацювання теоретичного блоку з визначеної
проблеми, стратегія, тактика самостійної роботи, також алгоритми організації
навчальних дій, критерії та методики вибору форм, методів, прийомів навчання,
технологій

організації

навчальної

діяльності,

методики

діагностики

як

ефективності формування соціальної рефлексії, так і ефективності технології
організації навчальної роботи, спрямованої на реалізацію поставлених цілей.
4.4. Дидактико-методичне забезпечення (кейс-супровід) формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін
У
положень

підрозділі
і

представлено

теоретичних

результати

підходів

до

дослідження

розробки

концептуальних

дидактико-методичного

забезпечення (створення кейсу-супроводу) формування соціальної рефлексії
майбутнього вчителя, вивчаючи можливості спеціального курсу з розвитку
соціальної рефлексії та дотичних до проблематики гуманітарних дисциплін,
визначених програмою його професійної підготовки. Принципові позиції
стосуються потрактування особливостей навчальної діяльності студентів за
вказаним напрямом як компетентнісної, інтерактивної, що реалізується через
взаємопов’язану діяльність викладача та студента. Відповідно й методичне
забезпечення є біфункціональним і визначає змістовий і діяльнісний компоненти,
узгоджуючи позиції викладача та студента як суб’єктів навчання. Передбачено
формування блоку інформаційно-методичних матеріалів, диференціюючи їх за
кейсами, призначеними для викладача та студента, що мають набувати тенденцію
до

константного

поповнення,

оновлення,

оптимізації,

максимальної

персоніфікації процесу.
Актуальність цієї проблеми обумовлюється необхідністю визначення
адекватного процесуального супроводу, відповідного дидактико-методичного
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забезпечення формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін, які були би орієнтовані на досягнення цілей
означеного аспекту навчальної діяльності студентів, його прогнозованого
результату, а також особливості визначеної змістової основи. Процес формування
та

розвитку

соціальної

рефлексії

майбутнього

вчителя

складний

і

поліфункціональний, він базується на комплексному осмисленні системи його
професійної підготовки, виявленні умов ефективності процесу, визначенні
алгоритмів діяльності та її дидактико-методичного забезпечення. Закономірно, що
відправною точкою формування навчально-методичного комплексу є структура
соціальної компетентності педагога, зокрема, такого її сегмента як соціальна
рефлексія.

Соціальна

спрямованість

рефлексійної

діяльності

студента

закономірно обумовлює потребу дослідження гуманітарного потенціалу всіх
навчальних дисциплін у системі професійної підготовки вчителя задля
забезпечення її розвитку.
Наступним завданням є висвітлення особливостей дидактико-методичного
забезпечення формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін у сукупності його складових та пріоритетних
напрямів оптимізації.
Формуючи

комплекс

дидактико-методичного

забезпечення

розвитку

соціальної рефлексії студента, виходимо з наступних позицій:
1. Формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя відбувається в
ситуації

запровадження

компетентнісної

моделі

освіти,

орієнтованої

на

формування спеціаліста мобільного, конкурентоздатного, який може оперативно
реагувати на професійні, соціальні ситуації, що постійно змінюються, і котра є
пов’язаною з комплексом трансформаційних процесів, які відбуваються в різних
сферах соціально-економічного та соціокультурного просторів. Тому апріорі
основу має складати модель освіти з відповідним дидактико-методичним
забезпеченням, альтернативна інформаційно-репродуктивній.
2. Соціально-рефлексійна компетентність є метапредметною й передбачає
інтеграційні процеси як на рівні міждисциплінарних зв’язків у межах
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гуманітарного циклу, що мають високий потенціал її розвитку, так і на рівні
розвитку позиції студента як суб’єкта розвитку здатності до соціальної рефлексії
під час організованого професійного навчання та самоосвітньої діяльності.
3. Соціальна

рефлексія,

як

і

соціально-педагогічна

компетентність

майбутнього вчителя, формується на основі «Я-концепції», відповідно – за
індивідуальною

траєкторією.

Тобто

суб’єктом

формування

соціально-

рефлексійної компетентності може виступати лише сам студент і ефективність
процесу буде безпосередньо залежати від того, наскільки він розуміє сутність
процесу, його головні теоретико-методологічні засади, а також наскільки
спроможний об’єктивно діагностувати в собі рівень виявів його характеристик,
які безпосередньо й опосередковано вказують на рівень сформованості якостей,
пов’язаних з інтегральною – соціально-педагогічною компетентністю.
4. Формування соціальної рефлексії на компетентнісній основі диктує
необхідність переходу функцій управління означеним процесом з боку викладача
на самоуправління, що реалізується студентом як суб’єктом навчальної
діяльності, професійно-педагогічного становлення на основі самореалізації
власного потенціалу, ураховуючи стартові можливості кожного наступного етапу
розвитку.
5. Проблематичність процесу полягає в складній архітектурі змістової
організації соціальної рефлексії, відповідно, багатогранності сфери його
застосування, яка виходить за межі освітньої, професійної діяльності й набуває
ознак особистісної якості, що визначає можливість орієнтуватися в соціальному,
власному життєвому просторі, і що найголовніше – стати суб’єктом його
творення, оптимізації за визначеними критеріями якості.
Закономірно, що процес формування соціальної рефлексії студента буде
комплексним і поліфункціональним, інтегруючи можливості різних суб’єктів, до
яких можна віднести наступні:
1. Комплекс психолого-педагогічних дисциплін, що формує базове змістове
поле,

інтегруючи

інформаційні

та

процесуальні

можливості

розвитку

рефлексійних процесів в освіті, соціумі, власному життєвому просторі.
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Реалізується

функція

теоретичному,

забезпечення

соціально-рефлексійних

змістово-інформаційному,

процесів

на

інструментально-процесуальному,

діагностичному рівнях. Домінанта спеціально організованої навчальної діяльності
студентів має поетапно знижуватися, відповідно підвищуючи мобільність
самоосвітньої, саморегулювальної діяльності, що реалізується за індивідуальною
траєкторією розвитку.
2. Комплекс гуманітарних дисциплін, що мають пряме або опосередковане
відношення до соціальної сфери, відповідно процесів соціалізації особистості,
формування її соціальної компетентності (соціологія, філософія, економіка,
валеологія, екологія та ін.), які мають високий потенціал щодо самоаналізу та
самовизначення в межах цих дисциплін. А також комплекс спеціальних
дисциплін, а саме: «Соціальне забезпечення», «Соціальні мережі», «Методика
роботи з молодіжними і дитячими організаціями», «Соціальний захист
дитинства», «Інноваційні технології в соціальній допомозі», «Вступ до
спеціальності «Соціальне забезпечення»», «Основи сценарної роботи соціального
педагога» і т.ін.
3. Спецкурс «Формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя», який
може виконувати функцію системотвірного в цьому складному процесі,
інтегруючи

та

спрямовуючи

можливості

різних

навчальних

дисциплін

гуманітарного циклу й самостійної роботи студента, і що головне – програмуючи
спеціальний, науково, теоретично обґрунтований розвиток соціальної рефлексії в
контексті

майбутньої

професії,

опікуючись

ефективністю

як

спільного

навчального процесу, так й індивідуалізованого процесу формування соціальної
рефлексії за всіма показниками якості.
4. Соціально орієнтоване освітнє середовище закладу вищої педагогічної
освіти, яке, з одного боку, формує сприятливі умови для особистісної
самореалізації студента, формування професійно-педагогічної компетентності в
комплексі всіх її складових, соціально-рефлексійної компетентності в тому числі,
з іншого – забезпечує безконфліктну інтеграцію студента в освітнє, соціально
означене середовище університету на основі актуалізації механізмів рефлексії,
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адаптації, самоактуалізації, приймаючи відповідні моделі поведінки, сформованої
культури особистісних взаємовідносин.
Розробляючи концепцію створення дидактико-методичного забезпечення
формування в межах професійного навчання соціальної та соціально-рефлексійної
компетентностей у майбутнього вчителя, ми виходили з позиції, що «Вчитель
виконує дві ролі: перша пов’язана із реалізацією основної функції – передати
накопичений людством досвід, тобто здійснює технологічні завдання – забезпечує
засвоєння учнями певної сукупності знань, умінь і навичок. Але самі знання,
уміння й навички мають подвійну природу: одні з них стосуються зовнішнього
світу, інші – самої особистості, людей і суспільства, як органічного середовища та
простору людського буття. І, якщо перші умовно кажучи можна передати
«механічно», звертаючися до учня переважно як до об’єкта навчання, то другі
набувають реально особистісної сутності тільки тоді, коли переживаються самим
учнем у живій практиці спілкування та взаємодії з учителем. Звідси друга й
найважливіша роль учителя – він є вихователь і наставник. Його обов’язок –
сформувати в дитини здатність і навички ефективно взаємодіяти з оточуючим
світом, розвивати вміння встановлювати доброзичливі міжособистісні відносини,
розуміти почуття й поведінку оточуючих, установлювати визначені межі
допустимої поведінки. Цей аспект суспільних завдань учителя якраз і становить
сферу його соціальної компетентності [266].
Задані позиції вказують на те, що дидактико-методичне забезпечення
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя має програмуватися,
опікуючися

одночасно

процесом оволодіння

навчальною інформацією з

проблеми, тобто теорією і практикою формування соціальної грамотності, а також
одночасно інтеріоризуючи її у власний освітній, соціальний, життєвий простір як
інтегративне, особистісно означене ціле, формуючи здатність до саморегуляції,
саморозвитку в контексті означених процесів.
В оптимальному варіанті формування соціальної та соціально-рефлексійної
компетентностей студента позиціонується як інтерактивна діяльність викладача
та студента, що реалізується в різних формах організації навчальної діяльності.
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Дидактико-методичне забезпечення може визначатися за трьома базовими
блоками: загальні, спільні для всіх суб’єктів навчальної діяльності інформаційнометодичні матеріали, а також блоки, що формуються за пріоритетністю
використання для викладачів і студентів.
Тому важливо сформувати кейси навчально-методичних матеріалів для
викладача і студентів як суб’єктів взаємопов’язаної діяльності, що будуть
узгоджені за базовими критеріями якості та відображати специфіку відповідних
ролей у навчанні, процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Оскільки, як зазначені ролі, так і пов’язані з ними процеси не є самодостатніми й
мають високий рівень взаємозалежності, який закономірно посилюється в умовах
запровадження стандартів і технологій компетентнісної освіти, що реалізується як
інтерактивна діяльність викладача та студента, ми їх визначаємо та позиціонуємо,
формуючи системотвірні блоки відповідно до загальної структури навчальної
діяльності.
Важливо

також

зауважити,

що

рівень

соціально-рефлексійної

компетентності викладача є детермінантною ознакою його здатності до
формування якісних, продуктивних дидактико-методичних умов, сприятливих для
формування цієї компетентності в студента – майбутнього вчителя. А це означає,
що

всі

навчально-методичні

матеріали

для

викладача

можуть

бути

біфункціональними: спрямованими на власний саморозвиток і професійні потреби
в зазначеному контексті.
Спільними для обох кейсів будуть наступні інформаційно-методичні
матеріали:
Орієнтувальний блок. Орієнтувальну функцію буде виконувати модель
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя, представлена через:
1)

структуру здібностей, які визначають здатність до ефективної

рефлексії в контексті моделі майбутнього професіонала (здатність до соціальної
обґрунтованості

суджень

і

висновків,

здатність

самоусвідомлення в соціальному контексті та ін.);

до

самопізнання,
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2)

цілісне уявлення про сутність, теоретичні основи соціальної рефлексії,

загальну логіку її формування;
3) знання чинників, педагогічних і суто дидактичних умов, форм і методів,
що обумовлюють розвиток соціальної рефлексії в межах професійного
становлення студента, викладача;
4) розуміння логіки програмування індивідуальної траєкторії розвитку
соціальної рефлексії, володіння діагностувальним інструментарієм, здатним
комплексно й об’єктивно визначати рівень сформованості соціальної рефлексії в
студента.
Для викладача вона слугуватиме орієнтиром організації навчального
процесу, фокусуючись на цілях, що максимально співвідносяться з фіксованими в
моделі прогнозованими результатами діяльності.
Для

студента

вони

реалізовуватимуть

організаційно-спрямувальну

функцію, що допоможе їм не лише усвідомлено засвоювати навчальний матеріал,
а й одразу трактувати його як засіб ефективного формування, саморозвитку
соціальної рефлексії в контексті оволодіння педагогічною професією.
В ідеалізованому форматі модель означеної компетентності має набути
соціально-особистісних смислів і може бути переформатована на основі «Яконцепції» професійного розвитку, відповідно, моделі «Я-професіонал», «Яучитель».
Теоретичний блок інформаційно-дидактичних матеріалів, який включає:
1. Трактування сутності соціальної рефлексії у структурі педагогічної
професії як науково обґрунтований комплекс кваліфікаційних характеристик
(інтегральна особистісна характеристика) у межах загальної професійної
компетентності за визначеним фахом, що об’єктивуються в досвіді соціальнорефлексійної діяльності студента й обумовлюють його здатність до здійснення
професійної діяльності на засадах реалізації компетентнісно орієнтованої
парадигми, а також програмування власного соціального саморозвитку на
рефлексійній основі.
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2. Структурну організацію соціальної рефлексії, що передбачає інтеграцію
ціннісно-смислової сфери студента, пов’язаної зі ставленням до соціальної
рефлексії як чинника особистісного самовизначення, самореалізації у соціальнопрофесійному

середовищі;

знань

і

вмінь,

сформованих

на

особистісно

орієнтованій основі, які можуть застосовуватися в умовах, що постійно
змінюються; потреби та здатності до постійного саморозвитку своєї соціальнорефлексійної компетентності; інтегрованого освітнього, соціально-професійного
середовища, у якому перебуває студент.
3. Закономірності

формування

здатності

майбутнього

педагога

до

соціально-рефлексійної діяльності, визначені на їх основі принципи (принцип
формування цілісного, професійно орієнтованого освітнього простору закладу
вищої освіти; принцип інтеграції освітнього, соціального, життєвого просторів
студента у процесі його професійного становлення; принцип забезпечення
компетентнісної, особистісної орієнтованості освітнього процесу, спрямованості
на формування ключових компетентностей педагога, у тому числі соціальнорефлексійної; принцип поетапного переходу від суб’єкт-об’єктних до суб’єктсуб’єктних взаємовідносин у структурі освітнього процесу, сприяння розвитку
студента як суб’єкта власного професійного становлення; принцип домінування
інтерактивної, аналітико-рефлексійної діяльності студента над інформаційнорепродуктивною,

пріоритетність

процесів

самоосвіти,

саморозвитку,

самоуправління; принцип системності, поетапності, діагностичності розвитку
соціально-рефлексійної компетентності студента.
Саме тому важливо актуалізувати потенціал усіх об’єктів, які мають пряме
або опосередковане відношення до формування здатності студента до розвитку
(саморозвитку) соціальної рефлексії, насамперед, як значущої професійної
функції. Виходимо з метапредметності природи соціальної рефлексії, а відтак і
відповідних суб’єктів її формування та розвитку, серед яких гуманітарні
навчальні дисципліни набувають особливого статусу.
Інформаційно-теоретичне забезпечення процесу розподіляємо за кейсами,
керуючись

принципом

функціональної

спрямованості.

Для

викладачів

–
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організація педагогічного процесу в сукупності фронтальних, групових та
індивідуальних форм організації навчання, орієнтованих на сприяння розвитку
соціальної рефлексії майбутнього вчителя; для студентів – дидактико-методичні
матеріали для: а) виконання навчальних завдань у межах опрацювання
відповідних навчальних дисциплін; б) самоосвітньої діяльності з саморозвитку
означеної компетентності.
Спільними для кейсів викладача та студента будуть теоретичні матеріали
(курс лекцій, розроблений для спецкурсу «Формування соціальної рефлексії
майбутнього вчителя», які для викладача будуть постійно поповнюватися новою
навчальною, науковою інформацією, оновлюватися й оптимізуватися за змістом.
Для студентів робота з інформаційно-теоретичним матеріалом буде полягати не
лише в його комплексному осмисленні, а й виділенні пріоритетних блоків, які,
відповідно до практики реального формування соціальної рефлексії, мають
особливу актуальність. Теорія сприймається як дієвий засіб осмислення практики
та проектування вектору й методики її розвитку. Виділені студентом актуальні
зони та сформовані відповідні теоретичні конструкти, орієнтуючись на проблеми
та

потреби

індивідуальної

траєкторії

та

програми

розвитку

соціально-

рефлексійної компетентності кожного студента, слугуватимуть також цінним
матеріалом у майбутній професійній діяльності, працюючи над проблемами
розвитку соціальної рефлексії в майбутніх учнів.
Інформаційно-теоретичний блок може бути представлений також через
сформований викладачем комплекс додаткових інформаційних матеріалів
(теоретично спрямованих навчальних текстів для додаткового поглибленого
самостійного опрацювання за визначеними змістовими модулями, список
літературних джерел).
Методичний блок. Методичний інструментарій для викладача формується
за принципом накопичення, відбору та власної, особистісно орієнтованої
модернізації як умови інтеграції у власний досвід, стиль і методику педагогічної
діяльності форм, методів і прийомів організації навчання відповідно до
визначених інтегральних і спеціальних компетентностей як прогнозованої моделі
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кінцевого результату формування соціальної рефлексії студента – майбутнього
вчителя.
Так, усі навчально-методичні засоби можна умовно поділити на три групи:
традиційні методи, прийоми, технології навчання, інтерактивні та спеціальні
технології, що мають чітку цільову спрямованість на розвиток соціальної
рефлексії.
Наприклад, до найбільш поширених у системі професійного навчання
можна віднести:
1. Кейс-методи, що спрямовують на аналіз навчальних, педагогічних
проблем у широкому соціальному контексті. Це можуть бути як найбільш типові,
представлені у підручниках і навчальних посібниках, так і життєві, визначені
студентами як найбільш актуальні для них на певному етапі професійного
розвитку. Одночасно актуалізуються механізми соціальної рефлексії, які
обумовлюють ототожнення, трансформування отриманого власного досвіду на
осмислення проблеми, забезпечуючи її особистісну орієнтованість. І що
представляє особливу цінність, у такий спосіб студент отримує додаткові знання й
уміння, що дають змогу йому підвищити рівень соціальної рефлексії й стосовно
власного життя, вирішення проблем соціальної, професійної адаптації; створюють
оптимальні

умови

для

розвитку

соціально-рефлексійної

компетентності,

багатофакторного аналізу ситуації, інтегруючи теоретичні, методичні знання,
емоційно-особистісні ставлення й оцінки, а також сформований у життєвій,
освітній практиці досвід поведінки, морально-етичного вибору та ін.
2. Методи навчальних, наукових дискусій й інших інтерактивних форм
навчання. Проблеми, які можуть пропонуватися студентам для обговорення,
можуть бути як теоретичного, так і практичного характеру, залежно від рівня
сформованості навчальної діяльності студентів, сфери їхніх навчальних і
професійних інтересів. Особливого значення набувають актуальні для студента,
як

молодої

людини,

проблеми

соціалізації,

самоактуалізації,

соціальної,

професійної адаптації та ін., які неодмінно будуть асоціюватися з власним
досвідом життєтворення, своїми уявленнями про ефективність процесів для

359
молодої людини загалом, студента, школяра, себе особисто. Використання цієї
групи методів призводить до необхідності аналітико-рефлексійної діяльності
студента, вияву соціальної рефлексії зокрема.
3. Методи виконання науково-дослідних завдань, які базуються на реалізації
теоретичної

складової,

а

також

експериментальних

дослідженнях

з

використанням діагностичного інструментарію, апробації системи нововведень у
практичну діяльність, зокрема, власний освітній процес, формування педагогічної
майстерності, а також навчально-виховний процес школярів. Наукові проекти
відзначаються не лише системністю підходу, валідним науковим інструментарієм,
а й особистісною вмотивованістю пошуку відповіді на проблеми, що
представляють для студента особливу актуальність.
Сучасними педагогами, методистами напрацьовано комплекс новітніх
технологій, методів і прийомів організації навчальної діяльності студентів, який
може бути адаптований до розвитку соціальної рефлексії: творчі проекти,
конкурси педагогічної майстерності, тренінгові заняття, презентації, «круглі
столи», тематичні акції, науково-практичні конференції, дидактичні ігри,
імітаційні ігри, квести. У практиці професійного навчання майбутніх педагогів
активно застосовуються такі методи, як: брейнстормінг (мозковий штурм), діалог
Сократа, «дерево рішень», ділова (рольова) гра, аналіз помилок, колізій, казусів,
метод «займи позицію», коментування, майстер-класи; метод інтерв’ювання;
метод проектів, моделювання та інші.
Для студентів означений інструментарій стосуватиметься методичного
забезпечення виконання навчальних завдань, а також можливості визначати на
основі їхньої результативності перспективи та конкретну програму самоосвітньої
діяльності.
Діагностичний блок передбачає комплекс діагностичних методик для
викладача, що спрямовані на зовнішній контроль та оцінювання рівня
сформованості соціальної рефлексії, які охоплюють широкий спектр критеріїв і
показників, що безпосередньо чи опосередковано вказують на наявність, міру
сформованості знань, умінь, компетенцій, особистісних якостей, які визначають
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рівень соціальної та соціально-рефлексійної компетентностей, здатність студента
до аналітико-рефлексійної діяльності, у тому числі інтегруючи освітній,
соціальний, життєвий простори.
Для діагностування рівня готовності студентів до соціально-рефлексійної
діяльності у процесі оволодіння педагогічною професією можуть бути
використані як загальні, так і спеціальні методи діагностування, а саме:
1) емпіричні методи педагогічного дослідження: вивчення продуктів діяльності
студентів (портфоліо як спосіб фіксації), метод рейтингу як визначення
особистісних якостей майбутнього вчителя за ступенем професійної значущості
(або

рівня

сформованості);

метод

психолого-педагогічного

тестування,

анкетування та ін.; 2) теоретичні методи педагогічного дослідження: аналіз,
синтез,

індукція,

дедукція,

порівняння,

узагальнення,

систематизація,

класифікування; 3) математичні та статистичні методи обробки отриманої за
результатами

педагогічного

експерименту

інформації:

структурування,

моделювання, реєстрація, кореляція та ін.
Діагностування відбувається за певною сукупністю параметрів: 1) потреба в
розвитку здатності до самодіагностування соціальної та соціально-рефлексійної
компетентностей

у

структурі

формування

педагогічної

майстерності;

2) формування діагностувального апарату (критерії, методики та ін.) для
діагностування рівня сформованості соціальної та соціально-рефлексійної
компетентностей,

здатність

до

комплексного

самоаналізу,

виявлення

особистісних здобутків і проблем, чинників, що їх обумовлюють.
Загальна

ефективність

дидактико-методичного

комплексу

розвитку

соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін визначалася за критеріями затребуваності матеріалів, рівня їх
використання для теоретичної та практичної підготовки до навчальних занять,
особистісного, професійного саморозвитку у процесі професійного становлення.
Таким

чином,

інтегрально

критерії

якості

навчально-методичного

комплексу можуть бути конкретизовані через наступні показники (як результати
його опрацювання): усвідомлення студентом потреби в розвитку соціальної
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рефлексії як чинника професійного саморозвитку, формування власного
соціального, життєвого простору; розуміння сутності та динаміки розвитку
соціальної

рефлексії

як

засобу

соціальної

самореалізації;

здатність

до

самовизначення в соціальному, життєвому просторі, формування взаємовідносин
з іншими людьми (у тому числі дітьми) на основі результатів соціальної
рефлексії; володіння методами розвитку соціальної рефлексії; здатність до
стратегічного та тактичного програмування ефективної діяльності з професійного,
соціального саморозвитку на основі результатів соціальної рефлексії.
4.5. Створення соціо-дидактичного середовища у підготовці майбутніх
учителів до написання есе на соціально значущу тематику
У підрозділі робимо спробу цілісно представити результати комплексного
дослідження сутності, ключових характеристик і ролі соціо-дидактичного
середовища у підготовці майбутніх учителів до написання есе на соціальну,
соціально-педагогічну тематику. Аналізується науково-методична література з
проблем формування освітнього простору, навчального середовища, позитивного
мікроклімату у процесі професійного становлення спеціаліста, особливостей
психологічного супроводу навчальної діяльності студентів у його контексті.
Вивчення результатів досліджень з означеного кола питань, а також практики
професійної освіти дає змогу визначити функції, які реалізує соціо-дидактичне
середовище,
стимулювальну,

зокрема:

об’єднувально-консолідувальну,

емоційно-енергетичну,

мотиваційно-

регулювально-управлінську,

що

в

комплексі сприяє розвитку соціально-педагогічної компетентності вчителя, його
особистісній, професійно-освітній самореалізації.
Подаємо інформацію щодо головних позицій, які можуть бути покладені в
основу розвитку соціо-дидактичного середовища як соціально-психологічного
супроводу підготовки студентів до написання есе на соціально-педагогічну
проблематику, забезпечуючи його ефективність та орієнтуючись на стандарти
особистісно орієнтованої професійної освіти.
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Есе, як самостійна творча робота студента, за своєю суттю є особистісно
орієнтованим і в системі професійної підготовки майбутнього вчителя реалізує
функції розвитку творчого мислення, здатності чітко, лаконічно та переконливо
формулювати свої думки, застосовувати образність, аргументованість мовлення
для їх презентації, формування текстів для особистісного, професійного,
соціального

самовизначення

на

основі

виявлення

ціннісно-смислових

конструктів, причинно-наслідкових зв’язків у контексті проблеми, відповідно до
визначеної тематики.
Есе на соціально-педагогічну тематику, як метод навчання, має високий
потенціал компетентнісної освіти й реалізується за формулою взаємодії досвідів:
формалізованого, представленого в межах навчальних дисциплін (педагогіки,
соціології, філософії, психології, інших гуманітарних), і власного, що фіксується в
асоціативних зв’язках, пов’язаних із трактуванням теоретичних позицій через
призму власних життєвих, соціальних, освітніх реалій.
Виходячи з вищезазначеного, однією з важливих умов ефективності
навчання, пов’язаного з особистісною спрямованістю трактування теорії та
виконання особистісно орієнтованих навчальних завдань (авторське трактування
проблеми, озвучення власних суджень і їх аргументації, захист власних проектів,
апелювання до життєвого досвіду) потребує сприятливого соціо-дидактичного
середовища, яке задавало би психологічний контент для самоактуалізації,
самоствердження, самореалізації студента у процесі навчальної діяльності
означеного рівня.
Проблеми

формування

цілісного

освітнього

простору,

освітнього

середовища, психологічного мікроклімату стають усе більш актуальними у
зв’язку

з

переходом

від

інформаційної

до

особистісно

орієнтованої,

компетентнісної системи освіти, у тому числі професійної, передовсім, зважаючи
на те, що вона базується на основі «Я-концепції», особистісної самоактуалізації. В
умовах інформаційної, знаннєвої системи освіти сприятливий психологічний
мікроклімат,

особистісно

орієнтоване

освітнє

середовище,

як

правило,

декларується, вони не є затребувані освітою, що реалізувалася більшою мірою за
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директивно-авторитарною управлінською парадигмою. Компететнісна система
освіти – це принципово інший формат навчальної діяльності, оскільки вона
спрямована на самореалізацію особистості студента й формується за принципами
інтерактивного навчання як взаємодії досвідів того, хто вчить, та того, хто
навчається.
Проблеми впливу соціального, освітнього середовища, психологічного
мікроклімату на формування особистості (у тому числі студента, школяра) були
предметом досліджень таких вітчизняних і зарубіжних дослідників, як Е. Зєєр
[246], М. Левіна [385], М. Романенко [728], І. Семенов [748], С. Скидан [761],
В. Слободчиков [768; 769] та ін.
Так, Е. Зєєр професійне становлення визначає як «формоутворення»
особистості, адекватне вимогам професійної діяльності [246, с.38]. Оскільки
компонентами професійної спрямованості є: мотиви (наміри, інтереси, схильності,
ідеали); ціннісні орієнтації (зміст праці, заробітна плата, добробут, кваліфікація,
кар’єра, соціальний стан тощо); професійна позиція (ставлення до професії,
установки, очікування й готовність до професійного розвитку); соціальнопрофесійний статус [246], то стає зрозумілим, що емоційно-ціннісна складова
професійної компетентності найбільш ефективно формується в умовах творчої
діяльності, яка може бути ефективною виключно за умов її позитивного
емоційно-психологічного супроводу.
Здійснюємо спробу з’ясування сутності, базових характеристик соціодидактичного середовища, а також його функціонального призначення у
підготовці майбутніх учителів до написання есе на соціально значущу тематику.
Формування соціальної компетентності майбутнього вчителя в навчальному
процесі потребує створення адекватного соціо-дидактичного середовища, яке, з
одного боку, забезпечувало б реалізацію соціальної функції навчання, з іншого –
формувало б сприятливі умови для творчої діяльності, самореалізації студента в
контексті особистісно орієнтованої навчальної діяльності.
Погоджуємося

з ідеями

С. Скидана стосовно

того, що

навчальне

середовище слід розглядати у двох площинах: зовнішнє (фізичне середовище, що
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оточує людину) і внутрішнє (яке виховує людину – психологічний клімат,
спілкування тощо). А тому, важливою є нерозривність людського чинника та
чинників навчального середовища, цілісність системи «викладач – студент
(аспірант) – навчальне середовище» [761].
В. Слободчиков

визначає

функціональну

спрямованість

освітнього

середовища як механізму сприяння взаємодії предметності культури суспільства
та розвитку особистості: то є два полюси – предметність культури і внутрішній
світ, сутність сили людини – у їх взаємопідтримці в освітньому процесі та
задаються межі змісту освітнього середовища і його складу [768].
Аналізуючи різні позиції дослідників стосовно трактування сутності понять,
пов’язаних із навчальним середовищем, можна виділити ті, які є спільними як для
вказаних вище авторів, так й інших учених, які займалися проблемами
середовища, простору, мікроклімату в освіті. Зокрема, навчальне середовище
вивчається як складно структуроване утворення, яке базується на системі
зовнішніх і внутрішніх зв’язків і залежностей, і яке не лише впливає, а й визначає
ефективність професійної підготовки спеціаліста. Зазначається, що процес
оволодіння професією включає психологічну складову, пов’язану з особистісною
спрямованістю, цінностями, ідеалами, інтересами та ін., які в системі знаннєвої
освіти майже не актуалізуються, у всякому разі вони не є іманентною складовою
навчання, а тому їх розвиток означений високим рівнем стихійності. Розуміння
середовища як механізму «сприяння взаємодії предметності культури суспільства
та

розвитку

особистості»

вказує

на

інтерактивну

природу

особистісно

навчального

середовища

орієнтованого навчання.
Характеристики

сприятливого

освітнього,

різнорівневі та різноаспектні. Інтегрально В. Орлов визначає тип сприятливого
освітнього середовища безвідносно до конкретної форми діяльності, яке
характеризують: довіра, доброзичливість, чуйність, висока взаємовимогливість і
ділова критика; вільне висловлювання власної думки під час обговорення питань,
… наявність умов для активної професійної та творчої діяльності, самореалізації,
самоствердження, саморозвитку кожного [623].
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Адаптуючи вказані позиції до проблеми соціо-дидактичного забезпечення
професійної підготовки майбутнього вчителя, соціо-дидактичне середовище
трактуємо як складноструктуроване спеціально організоване мобільне, адаптивне
середовище, спрямоване на забезпечення створення визначеного комплексу
дидактичних умов розвитку соціальної компетентності майбутнього вчителя, які
реалізують функцію фасилітації (від англ. facilitate – допомагати, полегшувати,
сприяти) у системі особистісно орієнтованого професійного навчання.
У процесі професійної підготовки вчителя особливої значущості набувають
інтерактивні, творчі методи навчання, до яких відноситься есе, і які за своєю
природою є особистісно орієнтованими (такими, що сприяють взаємодії
предметності культури та розвитку особистості), а тому потребують сприятливого
середовища, психологічного мікроклімату, оптимальної системи особистісних
взаємовідносин суб’єктів освітньої діяльності.
У зв’язку з цим, дослідження проблем психологічного супроводу
використання методів творчого, інтерактивного навчання, які пов’язані з
актуалізацією особистісного, життєвого, соціального просторів студента як
суб’єкта навчання, набуває особливої актуальності й закономірно потребують
теоретико-практичного обґрунтування алгоритмів і методики формування
сприятливих умов, позитивного соціодидактичного середовища як основи
навчання, освітнього простору навчального закладу в цілому.
Аналіз досліджень з проблем формування навчального, освітнього,
соціального середовища, а також практики професійної освіти вчителя дає змогу
говорити про функції, які реалізує соціо-дидактичне середовище.
Об’єднувально-консолідувальна функція – як об’єднання студентів навколо
виконання спільних соціально спрямованих конкретних навчальних завдань у
контексті пріоритетів професійного становлення майбутнього вчителя. У процесі
підготовки до написання есе на соціально-педагогічну тематику та його
представлення важливо налаштувати студентів на толерантність, інтерес,
психологічну підтримку, допомогу та взаємне прийняття різних, часто
суперечливих позицій, які є результатом роздумів над проблемами, поєднуючи
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об’єктивно задані алгоритми роботи над проблемою та досвідний матеріал, який
акумулюється в цінностях, ставленнях, особистісних пріоритетах.
Мотиваційно-стимулювальна функція – спонукає, з одного боку, до
особистісної, професійно-освітньої самореалізації, з іншого – формування
спільного навчального «продукту» (як результату консолідації зусиль студентів) у
сприятливій психологічній атмосфері. Реальне оволодіння методом есе, який є
цінним не лише для ефективного професійного становлення, а й майбутньої
професійної діяльності (учити школярів писати есе), передбачає не одноразовий
акт філософських роздумів над заданою проблемою, а довготривалу навчальну
роботу, яка стимулює до системної аналітико-рефлексійної діяльності, що
виявляється в різних формах навчальної роботи, на різних рівнях її реалізації.
Емоційно-енергетична функція – сприяє формуванню загального настрою
на співпрацю, творчу навчальну діяльність, пов’язану з самоактуалізацією та
самореалізацією особистості студента, забезпеченню відчуття комфортності в
навчанні, зацікавленості у груповій комунікації з проблематики, що представляє
спільний інтерес, інших формах взаємодії, що в цілому продукує відчуття
колективного успіху, у його контексті – індивідуального успіху кожного студента.
Регулювально-управлінська – передбачає управління не лише ефективністю
навчальної діяльності, а й «колективним настроєм» як її психологічним
супроводом (задоволеність навчанням, стосунками, стилем управління та ін.), що
є поліфункціональним і визначає базові умови для самореалізації кожного
студента в навчальній діяльності.
Як зазначає К. Шендеровський, «Індивідуалізація сучасних суспільних
відносин та, як наслідок, індивідуалізація сучасної професійної освіти відкриті
для застосування нових ефективних форм діяльності, у т. ч. навчальної. Ось чому
есе (трансформований, адаптований, змінений жанр літератури) набуває все
більшої популярності як вид письмової самостійної роботи українського студента,
а саме: як твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає
індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо
не претендує на повноту й вичерпне трактування теми» [875].
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Оскільки головна мета есе полягає у формуванні самостійного бачення
соціально означеної проблеми та її письмового представлення, використовуючи
адекватні засоби особистісного самовираження (суб’єктивність мислення,
образність, стиль мовлення), актуальним предметом теоретико-практичного
дослідження в зазначеному ракурсі є дидактико-психологічне забезпечення умов,
сприятливих для такого виду та рівня навчальної діяльності студента.
Есе, як літературний жанр, фокусується на індивідуальних враженнях і
міркуваннях автора з конкретної проблеми й неодмінно містить емоційноціннісну складову. Есеїстичному стилю притаманні образність, асоціативність
мислення, особистісна орієнтованість трактування проблем, фактів, реалій. Тому
в есе вітається вербалізація вражень, індивідуалізованих емоційних ставлень,
суб’єктивних оцінок, міркувань автора, представлення власної позиції, своєї
точки зору, особистої, тобто суб'єктивної оцінки предмета роздумів, що
інтегрально

диктує

необхідність

актуалізації

творчого

мислення

автора,

імпровізації, вільного стилю написання есе.
Метод есе є затребуваним в ситуації, коли студент формує свій особистісно
орієнтований освітній простір, у контексті якого визначається стратегія та
програмується логіка й методика професійного становлення на основі «Яконцепції», актуалізуючи суб’єктність позиції, творчий потенціал розвитку, що
виступає неодмінними атрибутами компетентнісної моделі освіти. Зазначене є
актуальним і для використання есе як методу формування соціальної рефлексії
майбутнього вчителя.
У цьому плані важливою є позиція Інгрид Шун, яка пропонує
релятивістський

підхід

до

визначення

соціальної

компетентності,

тобто

розглядати поняття не як раз і назавжди усталене, а як сукупність співвідношень
між індивідуальними характеристиками, соціальними вимогами та ситуативними
характеристиками. Вона наполягає на тому, що соціальна компетентність
змінюється протягом життя й залежить від розвитку в особистості таких якостей,
як соціальна обізнаність, соціальні навички та самоусвідомлення. Адже із 2000 р.
визначення поняття змінюється під впливом соціально-економічних перетворень і
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зростаючої глобалізації, що змушує дослідників усе частіше включати до поняття
толерантність до етнічних, культурних та сексуальних відмінностей.
Соціальні вимоги та ситуативні характеристики позначують особливість
соціального середовища (як стихійного чи спеціально створеного), від яких буде
залежати

ефективність

формування

особистісних

якостей,

соціальної

компетентності в цілому.
Соціо-дидактичне середовище (як навчальне середовище, яке формується у
сприятливому соціальному контексті) функціонально спрямоване на забезпечення
умов для самоактуалізації студента, реалізації потенціалу його інтелектуального,
соціального розвитку у кожній конкретній навчальній ситуації, процесі
професійного становлення загалом. Якісне соціокультурне середовище задає
професійно, особистісно, соціально визначені стандарти освітньої діяльності, за
якими студент має змогу в оптимальному для нього режимі взаємодіяти з усіма
суб’єктами

освітньої

системи,

навчального

процесу,

визначаючи

свою

індивідуальну траєкторію та програму професійного розвитку, формування
професійно значущих компетентностей зокрема.
Соціо-дидактичний простір професійного розвитку вчителя в комплексі
визначеного блоку компетентностей, як і соціокультурний простір вишу, повинен
мати концепцію розвитку, науково обґрунтовану логіку програмування та
змістового, технологічного забезпечення, що надасть змогу поетапно нарощувати
його якісні показники, відслідковувати загальну ефективність процесу, і що
найголовніше – як викладачам, так і студентам стати реальними суб’єктами
розвитку й оптимізації соціо-дидактичного середовища як психологічного
контенту професійного навчання.
Трансформуючи

зазначені

вище

теоретичні

засади

на

специфіку

конкретного методу есе, який визначає формат творчої, особистісно орієнтованої
навчальної діяльності, означимо головні позиції розвитку соціо-дидактичного
середовища, які реалізуються через:
–

спеціальне (кероване) формування системи довірливих взаємовідносин між
викладачем і студентами, а також студентами між собою, психологічного
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прийняття один одного на основі розуміння, толерантності міжособистісних
взаємовідносин, представлення та аналіз есе студентів на соціально-педагогічну
проблематику за таких умов буде супроводжуватися інтересом до студента як
особистості,

його

концепції

та

особливостей

соціально-педагогічної

спрямованості освітньої діяльності);
–

формування атмосфери сприяння генеруванню оригінальних ідей, у тому числі
таких, що виходять за межі традиційної логіки інтерпретації проблем, фактів,
процесів, ефективність застосування методу есе буде безпосередньо залежати
від того, наскільки на занятті підтримується інтерес до особистісних цінностей,
роздумів, міркувань кожного студента, намагання зрозуміти його позицію,
співвіднести зі своєю, отримати цінну навчальну інформацію);

–

перманентну

діагностику

рівня

соціо-дидактичного

середовища

за

інтегральними показниками якості, позиціонування проблеми як предмета
спільного інтересу, аналізу, долучення до колективної оптимізації ефективність
використання методу есе за таких умов слугуватиме діагностичним параметром
сприятливості соціо-дидактичного середовища, у якому відбувається навчальна
діяльність);
–

діагностики (самодіагностики) рівня середовища за критерієм сприятливості
для самореалізації кожного студента, його орієнтованості на плідну творчу
діяльність;

–

звернення до методу есе як засобу сприяння розвитку соціально-рефлексійної
компетентності майбутнього вчителя, інтегруючи навчальну інформацію з
суб’єктним (полісуб’єктним) досвідом її трактування, збагачуючи її та
відсортовуючи студентом найбільш цінне, виходячи з власних потреб,
пріоритетів розвитку;

–

домінантності

«внутрішнього

управління»,

«внутрішньої

критики»,

«внутрішнього оцінювання» в системі навчальної діяльності студента,
відповідно – опосередкованого педагогічного управління викладачем творчою
діяльністю, контролю за її результативністю.
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До

чинників,

що

сприятливо

впливають

на

формування

соціодидактичного середовища під час написання есе відносимо наступні:
– чітка орієнтованість на стандарти компетентнісної освіти, оволодіння
професією в широкому соціокультурному контексті, заохочення до пошуку
адекватних форм і методів особистісної, професійної самореалізації студента,
удосконалення системи суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин як її основи;
– високий рівень соціально-педагогічної компетентності викладачів,
спонукання студентів до написання творчих робіт, виконання творчих
проектів, здатність до ефективної організації творчої навчальної діяльності з
адекватним інтелектуально-емоційним супроводом;
– культивування культури взаємовідносин, ставлення до студента як
особистості, поважне зацікавлене ставлення до його думок, поглядів, оцінних
суджень, творчих проектів;
– заохочення до сміливості самобутності суджень, оригінальності,
парадоксальності думок, сприйняття колективної творчої діяльності студента
як сприятливих умов професійної самореалізації.
Таким чином, роль соціо-дидактичного середовища у підготовці
майбутніх учителів до написання есе на соціально значущу тематику складно
переоцінити, оскільки воно пов’язане з формуванням сприятливих умов для
творчої, особистісно орієнтованої навчальної діяльності студентів у процесі
оволодіння професією, у тому числі формування соціально-педагогічної та
соціально-рефлексійної компетентностей.
Соціо-дидактичне середовище є складним психологічним, емоційно насиченим
утворенням,

яке

стимулюлювальну,

реалізує

об’єднувально-консолідувальну,

емоційно-енергетичну,

мотиваційно-

регулювально-управлінську

функції,

спрямоване на розвиток творчої навчальної діяльності студентів, забезпечення
створення визначеного комплексу дидактичних умов, адаптованих до особливостей
реалізації методу есе, а відтак і розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя в
системі особистісно орієнтованого професійного навчання.
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Висновки до розділу 4
У розділі здійснено на теоретичному рівні обґрунтування інтегральнофункційної дидактичної моделі формування соціальної рефлексії майбутніх учителів
у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
На ґрунті здійсненого теоретичного аналізу доведено, що практична доцільність
і цінність моделювання у педагогічних і суто дидактичних дослідженнях більшою
мірою зумовлюється її відповідністю досліджуваним аспектам і контекстам об’єкта, а
також тому, наскільки правильно й повно ураховуються на окремих етапах
розроблення, обґрунтування та побудови моделі основні принципи моделювання. До
таких приципів відносимо: принцип наочності; принцип чіткої визначеності
структурних компонент; принцип об’єктивності. Саме ці принципи визначають
можливості і тип застосовуваного моделювання та створюваної моделі, а також її
функцій ні вияви в заломлення до окремого конкретно здійснюваного педагогічного
дослідження.
Інтегрально-функційну дидактичну модель формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у прооцесі вивчення гуманітарних дисциплін розглядаємо як
дидактично-веріфіковану інтегрально-функційну систему організації та здійснення
цілеспрямованих психолого-дидактичних впливів, котрі забезпечують ефективність
функціонування цієї системи та уможливлюють досягнення функційного результату
як вияву належного рівня сформованості соціально-рефлексійної компетентності
майбутніх

учителів

компетентностей,

(як

котрі

інтегральної
сприймаються

єдності
у

соціальної

пропонованому

та

рефлексійної

дослідженні

як

компетентності нижчого ієрархічного порядку) на грунті створення відповідного
комплексу дидактичних умов і реалізуються одночасно в декількох вимірах.
Інтегрально-функційна дидактична модель формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін – то є узагальнено
ідеалізоване представлення неподільної відкритої системи формування дидактичного
феномену соціальної рефлексії майбутніх учителів як сукупної інтегральної єдності
функційних конструктивних компонент (конструктів та елементів цих конструктів
(або субконструктів) як складових нижчих ієрархічних площин): концептуально-
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методологічна конструктивна компонента (методологічний конструкт, психологодидактичний

конструкт,

теоретичний

конструкт,

технологічний

конструкт);

операційно-змістова конструктивна компонента (конструкт мотивації соціалізації

особистості

майбутнього

вчителя;

когнітивно-змістовий

інструментально-діяльнісний

конструкт);

конструктивна

(діагностико-інструментальний

компонента

конструкт;

рефлексійно-результативна
конструкт,

компетентнісно-результативний конструкт), соціально-веріфікаційна конструктивна
компонента (аналітико-статистичний конструкт, імплементаційно-пропедевтичний
конструкт).
Визначено, що в межах здійснюваного дослідження дидактичні умови
трактуються як системотвірні, центруючись на навчальній діяльності в контексті
вивчення гуманітарних дисциплін, однак, оскільки йдеться про формування
соціальної рефлексії як складової (і як механізму формування) соціальної,
рефлексійної та соціально-рефлексійної компетентностей майбутнього педагога,
важливо досліджувати проблему у більш широкому – педагогічному контексті.
Виходимо

з

позиції,

що

дидактичні

умови

закономірно

мають

загальнопедагогічний контекст і специфікуються відповідно до особливостей,
механізмів, форм і методів навчального процесу, не абстрагуючись від більш
широкого плану – педагогічного.
Отже, в основі ієрархічної побудови комплексу дидактичних умов –
концептуально-методологічна

конструктивна

компонента

(методологічний

конструкт, психолого-дидактичний конструкт, теоретичний конструкт), що
визначає особливості конструктів, які відповідають за процес формування
соціально-рефлексійної компетентності майбутнього педагога та проектує її
функціональний результат на рівні вертикального розгортання, поетапно
забезпечуючи вищі рівні інтеграції соціальної та рефлексійної компетентностей.
До залежних процесуальних складових у межах сформованої моделі віднесені
операційно-змістова конструктивна компонента (конструкт мотивації соціалізації
особистості майбутнього вчителя; когнітивно-змістовий конструкт; інструментальнодіяльнісний конструкт); рефлексійно-результативна конструктивна компонента
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(діагностико-інструментальний
конструкт),

конструкт,

соціально-верифікаційна

компетентнісно-результативний

конструктивна

компонента

(аналітико-

статистичний конструкт, імплементаційно-пропедевтичний конструкт).
Таксономічна єдність цих умов ієрархізована на трьох рівнях:
- провідна дидактична умова;
- сукупність супідрядних дидактичних умов;
- конкретизовані умови (елементи умов) у межах кожної із супідрядних умов.
На

рівні

концептуально-методологічних

засад

визначено

провідну

(системотвірну) дидактичну умову формування соціальної рефлексіії майбутнього
вчителя у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: реалізація положень
компетентнісного

як

парадигмально-визначального

та

сукупності

інших

методологічних підходів (урахування положень яких прямо чи опосередковано може
бути впливовим) в організації процесу цілеспрямованого формування соціальної
рефлексіії майбутнього вчителя

компоненту

мотивації

як комплікативного конструкту, що включає:

соціалізації

особистості

майбутнього

вчителя;

когнітивно-змістову компоненту; інструментально-діяльнісну компоненту (на
рівні горизонтального розгортання) та соціально-рефлексійну компонентність як

єдність соціальної та рефлексійної компетентностей і функціональний результат
(на рівні вертикального розгортання).
Провідна дидактична умова має найвищий ієрархічний статус, реалізуючи
визначальну (спрямовуючу, проектувальну) та об’єднувальну функції, тобто умова,
що задає оптимальні парадигми та конструкти поетапного формування соціальнорефлексійної компетентності студента, а також забезпечуючи продуктивність
взаємовідносин і взаємодії компонентів цього виду компетентності між собою.

У контексті створення провідної дидактичної умови визначено комплекс
супідрядних дидактичних умов:
Перша супідрядна дидактична умова – активація мотивації соціалізації
особистості майбутнього вчителя на основі використання дидактичного
потенціалу гуманітарних дисциплін.
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Друга супідрядна дидактична умова – створення ІТ-соціодидактичного

середовища для активації навчання гуманітарних дисциплін на засадах
соціалізації їх змісту.
Третя супідрядна дидактична умова – застосування інтерактивних

технологій, форм, методів, прийомів і засобів навчання, спрямованих на
варіативне залучення студентів до соціально значущих навчальних і
позанавчальних ситуацій – передбачає:
Четверта супідрядна дидактична умова – урізноманітнення дидактико-

методичного забезпечення для індивідуалізації та диференціації соціальноорієнтованої рефлексійної діяльності студентів педагогічного університету
П’ята супідрядна

інструментарію

для

дидактична умова – підготовка діагностичного
визначення

рівня

вияву

соціально-рефлексійної

компетентності як функціонального результату процесу формування соціальної
рефлексії.
Розроблено структурну будову соціальної рефлексії майбутнього вчителя, яка
складається з трьох функційно-структурних компонент (конструктів), а саме:
- мотивація соціалізації особистості як функційно-структурна компонента
соціальної рефлексії майбутнього вчителя;
- когнітивно-змістова функційно-структурна компонента соціальної рефлексії
майбутнього вчителя;
- інструментально-діяльнісна функційно-структурна компонента соціальної
рефлексії майбутнього вчителя.
Описано механізми підготовки дидактико-методичного кейс-супроводу процесу
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін, а також розкрито специфічні особливості створення соціо-дидактичного
середовища у підготовці майбутніх учителів до написання есе на соціально значущу
тематику.
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РОЗДІЛ 5
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
5.1. Критерії, показники та рівні сформованості соціальної рефлексії
майбутніх учителів
Здійснення будь-якої дослідно-експериментальної роботи потребує до її
початку визначення критеріально-показникової бази задля того, щоб можна було
чітко

дібрати

діагностичний

інструментарій

для

вимірювання

рівня

сформованості чи розвитку досліджуваного дидактичного феномену. Не є
виключенням і проведення експериментальної роботи у межах нашого достатньо
тривалого наукового теоретико-практичного дослідження, спрямованого на
всебічне вивчення феномена соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Отже, у своєму вимірюванні висхідного (на констатувальному етапі
педагогічного експерименту, тобто до початку запровадження організації та
здійснення

цілеспрямованих

дидактичних

впливів

у

межах

розгортання

розробленої та обґрунтованої на теоретико-методологічному рівні інтегральнофункційної дидактичної моделі, що імплементується в освітній процес вищої
педагогічної школи через створення комплексу ієрархізованих дидактичних умов)
та фінального (на контрольному етапі, тобто після реалізації програми
експериментальної роботи, котра відбувалася під час проведення формувального
етапу експерименту) рівнів вияву соціальної рефлексії майбутніх учителів має
спиратися на чітке уявлення про критерії та показники, котрі логічно й доцільно
виділяти

відповідно

описаної

вище

конструктно-компонентної

структури

соціальної рефлексії (у межах якої виділено три функційно-структурні
компоненти, а саме: мотивація соціалізації особистості; когнітивно-змістова;
інструментально-діяльнісна), котрі нададуть змогу отримати уявлення про
досліджуване дидактичне явище динаміці його формування. Отже, соціальна
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рефлексія майбутнього вчителя як дидактичний феномен також потребує
відповідного представлення в критеріях і критеріально-обумовлених показниках.
Л. Виготський, видатний психолог, свого часу, коли аналізував наявну кризу
у психології, дійшов висновку про те, що основною причиною кризи стала певна
відірваність теорії від практики [146]. Подібні думки стосовно педагогічної науки
висловлювала також М. Монтессорі, відома італійський педагог. І, як правило,
більшість науковців, які серйозно й відповідально ставляться до своїх наукових
пошуків та прагнуть доведення їхньої достовірності, вихід із такого роду кризи
убачають саме в тому, щоб не лише затеоретизоване знання, а власне практикоорієнтовані дисципліни посідали вагоме місце в науці. Практика й лише практика
покликана обумовлювати завдання й зумовлювати потребу наявності теорії. Тільки
практика може бути критерієм істини, оскільки саме вона диктує, яким чином
будувати та конструювати певні поняття, а також як формулювати закони,
закономірності, принципи тощо [510, С. 521–537].
Маємо розуміти, що звичайно не йдеться про суттєве домінування емпіризму,
що на якомусь етапі може нашкодити ґрунтовності теоретичних положень, знань,
узагальнень у педагогіці. Але маємо також пам’ятати, що будь-які теоретичні розвідки
доцільно перевіряти дослідницьким шляхом.
Відповідно до розробленої структури соціальної рефлексії майбутнього
вчителя нами було виділено чотири основних критерії, за якими має
здійснюватися вияв рівня сформованості соціальної рефлексі.
До сукупності цих критеріїв ми віднесли наступні:

-потребнісно-мотиваційний;
-соціально-когнітивний;
-перцептивно-соціальний;
-діяльнісно-результативний.
За рівнем вияву сукупності показників потребнісно-мотиваційного критерію
можемо отримувати уявлення про рівень сформованості функційно-структурної
компоненти соціальної мотивації соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
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За рівнем вияву сукупності показників соціально-когнітивного критерію
можемо отримати уявлення про рівень сформованості когнітивно-змістової
функційно-структурної компоненти соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Задля

розуміння

рівня

сформованості

інструментально-діяльнісної

функційно-структурної компоненти обрано два критерії: перцептивно-соціальний
з відповідною сукупністю показників та діяльнісно-результативний критерій з
відповідною сукупністю показників.
До

сукупності

показників

потребнісно-мотиваційного

критерію,

за

інтегральним виявом яких оцінюємо рівень сформованості функційно-структурної
компоненти соціальної мотивації соціальної рефлексії майбутнього вчителя,
включено наступні:

- потреба в самопізнанні;
- усвідомлення потреби в

соціальній рефлексії як чинника професійного

саморозвитку, формування власного соціального, життєвого простору.
До сукупності показників соціально-когнітивного критерію, за інтегральним
виявом яких оцінюємо рівень сформованості когнітивно-змістової функційноструктурної компоненти соціальної рефлексії майбутнього вчителя, включено
наступні:

- інтерпретаційність мислення;
- проблемно-перетворювальний характер мислення;
- спрямованість пізнання на особистий внутрішній світ;
- здатність до соціальної обґрунтованості суджень і висновків;
- здатність до самопізнання, самоусвідомлення в соціальному контексті.
До

сукупності

показників

перцептивно-соціального

критерію,

за

інтегральним виявом яких оцінюємо рівень сформованості інструментальнодіяльнісної

функційно-структурної

компоненти

соціальної

рефлексії

майбутнього вчителя (у адитивно-контамінаційній єдності зі сукупністю
показників діяльнісно-результативного критерію), включено наступні:
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- адекватність самосрийняття й адекватність ставлення до інших;
- здатність до самовизначення всоціальному, життєвому просторі;
- здатність формувати взаємовідносини з іншими людьми (у тому

числі

дітьми) на основі результатів соціальної рефлексії.
До сукупності показників діяльнісно-результативного критерію включено
наступні:

- активованість рефлексійних операцій та предметно-практичних дій;
- володіння методами розвитку соціальної рефлексії;
- здатність до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності;
- здатність до ефективної діяльності на основі результатів соціальної
рефлексії.
Вияв сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів можна
визначити за описаними відповідно до кожного показника чотирма рівнями, котрі
представлено

від найнижчого до найвищого

у такій

послідовності та

формулюванні: початково-соціалізаційний рівень; репродуктивно-імітаційний
рівень; самостійно-відтворювальний рівень; соціально-творчий рівень.
Ознаки

вияву

кожного

рівня

сформованості

соціальної

рефлексії

майбутнього вчителя описано відповідно кожного показника й в узагальненому
вигляді представлено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1
Критерії, показники та рівні сформованості соціально-рефлексійної компетентності майбутніх учителів та
діагностичний інструментарій для оцінювання її вияву
Критерії

Критеріальнообумовлені
показники

Потребнісномотиваційний

Потреба в
самопізнанні

Усвідомлення
потреби в
соціальній
рефлексії як
чинника

Ознаки рівнів

Діагностичний інструментарій для оцінювання
рівня сформованості соціальної рефлексії
майбутнього вчителя за критеріальнообумовленим показником
Соціально-творчий рівень: чітке та свідоме
1. Методика «Оцінка професійної спрямованості
розуміння наявної потреби в самопізнанні,
особистості» Є.Рогова
котра має задовольнятися через варіативну
2. Анкета на визначення рівня мотивації студентів
соціально-творчу діяльність.
стати педагогом.
Самостійно-відтворювальний рівень: чітке, 3. Діагностика реальної структури ціннісних
але не завжди свідоме розуміння наявної
орієнтацій С. Бубнова.
потреби в самопізнанні, котра має
4. Методика САМОАЛ А. Лазуркіна (Додаток
задовольнятися через варіативну соціальноВ.1.3)
значущу діяльність за певного вияву творчості, 5. Методика діагностики мотивації досягнення,
але переважання відтворювальної діяльності,
запропонована А. Мехрабіаном або
здійснюваної самостійно
модифікована М. Магомед-Еміновим (Додаток
Репродуктивно-імітаційний рівень: не
В.1.4)
завжди чітке та свідоме розуміння наявної
6. Методика мотиваційної індукції Ж. Нюттена як
потреби в самопізнанні, котра має
метод незакінчених речень, діалогів, розповідей,
задовольнятися через варіативну соціальнощо належить до групи проектних методик
значущу діяльність за окказіального вияву
(Додаток В.1.5)
творчості та самостійності з переважанням
7. Методика діагностування ціннісних орієнтацій
репродуктивно-імітаційних видів діяльності.
(М. Рокич) (Додаток В.1.6.)
Початково-соціалізаційний рівень: майже
відсутнє свідоме розуміння наявної потреби в
самопізнанні, котра має задовольнятися через
соціально-значущу діяльність за умови вияву
творчості чи самостійності.
Соціально-творчий рівень: чітке та свідоме
1. Методика вивчення здатності педагога до
розуміння наявної потреби в соціальній
саморозвитку (Додаток В.2.1)
рефлексії як чинника професійного
2. Анкета визначення загальної адаптивності
саморозвитку, формування власного
студентів у процесі професійного становлення.
соціального, життєвого простору, котра має
(Додаток В.2.2)
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професійного
саморозвитку,
формування
власного
соціального,
життєвого
простору

задовольнятися через варіативну соціально3. Анкета на визначення рівня сформованості на
творчу діяльність, спрямовану на професійноуспіх у майбутній професійній діяльності
педагогічний саморозвиток,
(Ставлення до навчання /О. Цимбал/). (Додаток
самовдосконалення та самореалізацію.
В.2.3)
Самостійно-відтворювальний рівень: чітке,
але не завжди свідоме розуміння наявної
потреби в соціальній рефлексії як чинника
професійного саморозвитку, формування
власного соціального, життєвого простору,
котра має задовольнятися через варіативну
соціально-значущу діяльність, спрямовану на
професійно-педагогічний саморозвиток,
самовдосконалення та самореалізацію, але
переважання відтворювальної діяльності,
здійснюваної самостійно.
Репродуктивно-імітаційний рівень: не
завжди чітке та свідоме розуміння наявної
потреби в соціальній рефлексії як чинника
професійного саморозвитку, формування
власного соціального, життєвого простору, котра
має задовольнятися через варіативну соціальнозначущу діяльність за окказіального вияву
творчості та самостійності з переважанням
репродуктивно-імітаційних видів діяльності, що
не завжди сприяє цілеспрямованому професійнопедагогічному саморозвитку,
самовдосконаленню та самореалізації.
Початково-соціалізаційний рівень: майже
відсутнє свідоме розуміння наявної потреби в
соціальній рефлексії як чинника професійного
саморозвитку, формування власного
соціального, життєвого простору, котра має
задовольнятися через соціально-значущу
діяльність за вияву творчості чи самостійності
що перешкоджає професійно-педагогічному
саморозвитку, самовдосконаленню та
самореалізації.
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Соціальнокогнітивний
критерій

Інтерпретаційність
мислення

Соціально-творчий рівень: вияв здатності й
готовності реалізовувати творчий потенціал
інтерпретаційності мислення під час здобуття
соціально-значущого знання та розв’язування
соціально-значущих ситуацій.
Самостійно-відтворювальний рівень: вияв
здатності й готовності реалізовувати потенціал
інтерпретаційності мислення самостійно, але
переважання відтворення раніше відомого під
час здобуття соціально-значущого знання та
розв’язування соціально-значущих ситуацій.
Репродуктивно-імітаційний рівень: вияв
здатності і готовності реалізовувати потенціал
інтерпретаційності мислення за переважання
репродукування та імітування раніше відомого
під час здобуття соціально-значущого знання
та розв’язування соціально-значущих ситуацій.
Початково-соціалізаційний рівень: майже не
спостерігається вияв здатності й готовності
реалізовувати потенціал інтерпретаційності
мислення, а в разі вияву відбувається лише як
репродукування та імітування раніше відомого
під час здобуття соціально-значущого знання
та розв’язування соціально-значущих ситуацій.
ПроблемноСоціально-творчий рівень: вияв здатності й
перетворювальний
готовності демонструвати проблемнохарактер мислення перетворювальний характер мислення під час
здобуття соціально-значущого знання та
розв’язування соціально-значущих ситуацій.
Самостійно-відтворювальний рівень:
самостійний, але окказіально несистематичний і не
завжди системний (здебільшого відтворювальний,
а не проблемно-перетворювальний) вияв здатності
й готовності демонструвати проблемноперетворювальний характер мислення під час
здобуття соціально-значущого знання та
розв’язування соціально-значущих ситуацій.

1. Метод незалежних експертів із застосуванням
«КАРТКИ
спостереження за особливостями навчальнопізнавальної діяльності студентів (за
О. Малихіним і О. Герасимовою)» (Додаток Г.1)
2. Метод написаня аргументативного есе на
соціально значущу тематику та його оцінювання.
3. Метод написання дискурсивного есе на
соціально значущу тематику та його оцінювання.

1. Тест на «Сформованість аналітичних умінь».
(Додаток Г.2)
2. Матриця оцінювання виконання ситуаційних
завдань для оцінювання соціальнопедагогічних задач (Додаток Г.2.2)
3. Метод написання аргументативного есе на
соціально значущу тематику та його
оцінювання.
4. Метод змістового смислового аналізу ситуації
розв’язування задач (модифікований
Г. Катрич) надає можливість визначити рівень
сформованості інтелектуальної мобільності в
рамках зазначеного процесу.
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Спрямованість
пізнання на
особистий
внутрішній світ

Репродуктивно-імітаційний рівень:
самостійний, але домінувально
несистематичний і не завжди системний
(здебільшого репродуктивно-імітаційний, а не
проблемно-перетворювальний) вияв здатності
й готовності демонструвати проблемноперетворювальний характер мислення під час
здобуття соціально-значущого знання та
розв’язування соціально-значущих ситуацій.
Початково-соціалізаційний рівень:
домінувально несистематичний і несистемний,
а іноді навіть відсутній (домінувально
репродуктивно-імітаційний, а не проблемноперетворювальний) вияв здатності й готовності
демонструвати проблемно-перетворювальний
характер мислення під час здобуття соціальнозначущого знання та розв’язування соціальнозначущих ситуацій.
Соціально-творчий рівень: чітке та свідоме
1. Методика «Діагностика соціальноуявлення про необхідність реалізовувати
психологічних установок особистості у сфері
спрямованість пізнання на вдосконалення
мотивацій і потреб» О. Потьомкіної (Додаток
особистого внутрішнього світу під час
Г.3.1).
здобуття соціально-значущого знання та
2. Опитувальник для оцінювання
розв’язування соціально-значущих ситуацій на
відповідальності й наполегливості (Є. Ільїн,
засадах активного вияву творчості.
Є. Фещенко), (Додаток Г.3.2).
Самостійно-відтворювальний рівень: не
3. Метод написання різних видів соціальнозавжди чітке та свідоме уявлення про
педагогічного есе з тематики, пов’язаної з
необхідність реалізовувати спрямованість
проблемами пізнання та особистого
пізнання на вдосконалення особистого
внутрішнього світу людини та їх оцінювання.
внутрішнього світу під час здобуття соціальнозначущого знання та розв’язування соціальнозначущих ситуацій, здійснюване переважно
самостійно, але здебільшого на
відтворювальній основі.
Репродуктивно-імітаційний рівень:
не завжди чітке та свідоме уявлення про
необхідність реалізовувати спрямованість
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Здатність до
соціальної
обґрунтованості
суджень і
висновків

пізнання на вдосконалення особистого
внутрішнього світу під час здобуття соціальнозначущого знання та розв’язування соціальнозначущих ситуацій, здійснюване переважно
самостійно, але здебільшого на
репродуктивно-відтворювальній основі.
Початково-соціалізаційний рівень: майже
відсутнє свідоме уявлення про необхідність
реалізовувати спрямованість пізнання на
вдосконалення особистого внутрішнього світу
під час здобуття соціально-значущого знання
та розв’язування соціально-значущих ситуацій.
Соціально-творчий рівень: вияв здатності
1. Метод експертних оцінок для оцінюванн
творчо й неординарно представляти судження
індивідуальних соціально-педагогічних кейсів
й висновки щодо розв’язків проблемних
«Соціальні проблеми сучасного
питань і ситуацій, котрі мають соціальновчителя»(Додаток Г.4).
педагогічне значення для професійної
2. Метод написання різних видів соціальнодіяльності вчителя.
педагогічного есе з тематики, пов’язаної з
Самостійно-відтворювальний рівень: вияв
контраверсійністю соціальних проблем та їх
здатності самостійно й нестандартно, але
оцінювання.
здебільшого на відтворювальній основі
представляти судження й висновки щодо
розв’язків проблемних питань і ситуацій, котрі
мають соціально-педагогічне значення для
професійної діяльності вчителя.
Репродуктивно-імітаційний рівень: вияв
здатності представляти на репродуктивноімітаційній основі судження й висновки щодо
розв’язків проблемних питань і ситуацій, котрі
мають соціально-педагогічне значення для
професійної діяльності вчителя. Початковосоціалізаційний рівень: майже відсутній вияв
здатності представляти власні самостійні
судження й висновки щодо розв’язків
проблемних питань і ситуацій, котрі мають
соціально-педагогічне значення для
професійної діяльності вчителя.
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Перцептивносоціальний
критерій

Адекватність само
сприйняття й
адекватність
ставлення до
інших

Соціально-творчий рівень: вияв здатності
творчо й неординарно застосовувати
психолого-дидактичні механізми у процесі
самопізнання й самоусвідомлення себе як
творчої особистості майбутнього вчителя в
соціальному контексті.
Самостійно-відтворювальний рівень:
вияв здатності самостійно, але здебільшого на
відтворювальній основі, застосовувати
психолого-дидактичні механізми у процесі
самопізнання й самоусвідомлення себе як
творчої особистості майбутнього вчителя в
соціальному контексті.
Репродуктивно-імітаційний рівень:
вияв здатності застосовувати на
репродуктивно-імітаційній основі психологодидактичні механізми у процесі самопізнання
й самоусвідомлення себе як особистості
майбутнього вчителя в соціальному контексті.
Початково-соціалізаційний рівень: майже
відсутній вияв здатності застосовувати
психолого-дидактичні механізми у процесі
самопізнання й самоусвідомлення себе як
особистості майбутнього вчителя в
соціальному контексті.
Соціально-творчий рівень: вияв належного
соціально-коректного 384амо сприйняття та
ставлення до інших з позицій творчої
особистості майбутнього вчителя.
Самостійно-відтворювальний рівень: вияв
переважно належного соціально-коректного
384амо сприйняття та ставлення до інших з
позицій творчої особистості майбутнього вчителя.
Репродуктивно-імітаційний рівень:
оказіональний вияв належного соціальнокоректного самосприйняття та ставлення до
інших з позицій творчої особистості

1. Анкета-твір «Професійне смоусвідомлення»,
«Соціальне самоусвідомлення» (Додаток Г.5).
2. Метод спостереження.
3. Метод написання різних видів соціальнопедагогічного есе з тематики, пов’язаної з
проблемами самопізнання, самоусвідомлення в
соціальному контекст та їх оцінювання.

1. Включене спостереження за особливостями
навчальної взаємодії студента – майбутнього
вчителя – з партнерами (одногрупниками,
викладачем) (за О. Малихіним,
О. Герасимовою).
2. Методика С. Ємельянова «Самооцінка
впевненості в собі» (Додаток Д.1).
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майбутнього вчителя.
Початково-соціалізаційний рівень: майже
відсутній вияв соціально-коректного
самосприйняття та ставлення до інших з
позицій творчої особистості майбутнього
вчителя.
Здатність до
Соціально-творчий рівень: вияв здатності
самовизначення в
творчо й неординарно застосовувати
соціальному,
психолого-дидактичні механізми у процесі
життєвому
самовизначення в соціальному, життєвому
просторі
просторі.
Самостійно-відтворювальний рівень: вияв
здатності самостійно, але здебільшого на
відтворювальній основі, застосовувати
психолого-дидактичні механізми у процесі
самовизначення в соціальному, життєвому
просторі.
Репродуктивно-імітаційний рівень: вияв
здатності на репродуктивно-імітаційній основі
застосовувати психолого-дидактичні
механізми у процесі самовизначення в
соціальному, життєвому просторі. Початковосоціалізаційний рівень: майже відсутній вияв
здатності на застосовувати психологодидактичні механізми у процесі
самовизначення в соціальному, життєвому
просторі.
Здатність
Соціально-творчий рівень: вияв здатності
формувати
творчо й неординарно застосовувати
взаємовідносини з
психолого-дидактичні механізми формування
іншими людьми (у
взаємовідносин з іншими людьми (у тому
тому числі дітьми)
числі дітьми) на основі результатів соціальної
на основі
рефлексії.
результатів
Самостійно-відтворювальний рівень: вияв
соціальної рефлексії
здатності самостійно, але здебільшого на
відтворювальній основі, застосовувати
психолого-дидактичні механізми формування

1. Тест «Чи живете Ви у злагоді з собою?»
2. Самооцінка реалізації життєвих цілей
особистості (М. Молочніков), (Додаток Д.2.1).
3. Методика О. Моткова «Життєве покликання»
(Додаток Д.2.2).

1. Включене спостереження за особливостями
навчальної взаємодії студента з партнерами
(одногрупниками, викладачем) (за О. Малихіним,
О. Герасимовою), (Додаток Д.3).
2. Методика діагностики інтерактивної рефлексії
Т. Махової (модифікованої методики А. Еткінда)
спрямована на розуміння процесів інтерактивної,
комунікативної, кооперативної рефлексії під час
взаємодії з іншими людьми та ін.
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Діяльніснорезультативний
критерій

Активованість
рефлексійних
операцій та
предметнопрактичних дій

взаємовідносин з іншими людьми (у тому
числі дітьми) на основі результатів соціальної
рефлексії.
Репродуктивно-імітаційний рівень: вияв
здатності на репродуктивно-імітаційній основі
застосовувати психолого-дидактичні
механізми формування взаємовідносин з
іншими людьми (у тому числі дітьми) на
основі результатів соціальної рефлексії.
Початково-соціалізаційний рівень: майже
відсутній вияв здатності застосовувати
психолого-дидактичні механізми формування
взаємовідносин з іншими людьми (у тому
числі дітьми) на основі результатів соціальної
рефлексії.
Соціально-творчий рівень: вияв здатності й 1. Діагностика установок «Процес – результат»
готовності демонструвати проблемно(О. Потьомкіна), (Додаток Е.1).
перетворювальний характер активного
2. Діагностичний тренінг-курс М.Хілі «Хто я?»
здійснення рефлексійних операцій та
3. Методика діагностування рівня сформованості
предметно-практичних дій під час здобуття
рефлексійних умінь студентів педагогічного
соціально-значущого знання та розв’язування
університету (за О. Малихіним,
соціально-значущих ситуацій у творчій
О. Герасимовою), (Додаток Е.1.2).
професійно-педагогічній діяльності.
Самостійно-відтворювальний рівень:
самостійний, але окказіально несистематичний
і не завжди системний (здебільшого
відтворювальний, а не проблемноперетворювальний) вияв здатності й готовності
здійснювати рефлексійні операції та
предметно-практичні дії під час здобуття
соціально-значущого знання та розв’язування
соціально-значущих ситуацій у творчій
професійно-педагогічній діяльності.
Репродуктивно-імітаційний рівень:
самостійний, але домінувально
несистематичний і не завжди системний
(здебільшого репродуктивно-імітаційний, а не
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Володіння
методами
розвитку
соціальної
рефлексії

проблемно-перетворювальний) вияв здатності
й готовності здійснювати рефлексійні операції
та предметно-практичні дії під час здобуття
соціально-значущого знання та розв’язування
соціально-значущих ситуацій у професійнопедагогічній діяльності. Початковосоціалізаційний рівень: домінувально
несистематичний і несистемний ( переважно
репродуктивно-імітаційний, а не проблемноперетворювальний) вияв здатності й готовності
здійснювати рефлексійні операції та
предметно-практичні дії під час здобуття
соціально-значущого знання та розв’язування
соціально-значущих ситуацій у професійнопедагогічній діяльності.
Соціально-творчий рівень:
гарна обізнаність щодо методів розвитку
соціальної рефлексії, вияв здатності й
готовності їх творчо застосовувати під час
здобуття соціально-значущого знання та
розв’язування соціально-значущих ситуацій у
творчій професійно-педагогічній діяльності.
Самостійно-відтворювальний рівень:
належна обізнаність щодо методів розвитку
соціальної рефлексії, вияв здатності й
готовності їх самостійно (але не завжди
системно й у відповідному комбінаторному
поєднанні, за певними зразками на
відтворювальній основі) застосовувати під час
здобуття соціально-значущого знання та
розв’язування соціально-значущих ситуацій у
творчій професійно-педагогічній діяльності.
Репродуктивно-імітаційний рівень: не
завжди належна обізнаність щодо методів
розвитку соціальної рефлексії, вияв здатності й
готовності їх окказіонально (але не завжди
системно й у відповідному комбінаторному

Аналіз інноваційної діяльності майбутнього
вчителя (рефлексійної діяльності як її складової)
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Здатність до
саморозвитку
соціальнорефлексійної
компетентності

поєднанні, за наявними зразками на
репродуктивно-імітаційній основі)
застосовувати під час здобуття соціальнозначущого знання та розв’язування соціальнозначущих ситуацій у професійно-педагогічній
діяльності.
Початково-соціалізаційний рівень: майже
відсутня обізнаність щодо методів розвитку
соціальної рефлексії, вияв здатності й
готовності їх хоча б окказіонально (у рвзі
вияву, як правило, несистемно й у
невідповідному комбінаторному поєднанні, за
наявними зразками та домінувально на
репродуктивно-імітаційній основі)
застосовувати під час здобуття соціальнозначущого знання та розв’язування соціальнозначущих ситуацій у професійно-педагогічній
діяльності.
Соціально-творчий рівень: вияв здатності
творчо й неординарно застосовувати
психолого-дидактичні механізми у процесі
саморозвитку соціально-рефлексійної
компетентності як інтегральної єдності
соціальної та рефлексійної компетентностей
під час здобуття соціально-значущого знання
та розв’язування соціально-значущих ситуацій
у професійно-педагогічній діяльності.
Самостійно-відтворювальний рівень: вияв
здатності самостійно (але здебільшого на
відтворювальній основі) застосовувати
психолого-дидактичні механізми у процесі
саморозвитку соціально-рефлексійної
компетентності як інтегральної єдності
соціальної та рефлексійної компетентностей
під час здобуття соціально-значущого знання
та розв’язування соціально-значущих ситуацій
у професійно-педагогічній діяльності.

1. Діагностика індивідуальної міри вираженості
рефлексійності (А. Карпов). (Додаток Е.2).
2. Анкета на визначення рівня сформованості ре
флексійного компонента навчальної,
соціально-значущої діяльності. (Додаток
Е.2.1).
3. Методика «Список особистісних рис»
А. Еткінда, що передбачає дослідження рівня
сформованості особистісних рис у структурі
соціальної рефлексії.
4. Методика особистісних конструктів
І. Пономаренко, спрямована на визначення
особливостей особистісних характеристик у
процесі рефлексійної діяльності.( Додаток
Е.1.3)
5. Мметодика вивчення «Яконцепції» SCC Дж. Кемпбела, що діагностує
ступінь актуалізації власного «Я» і дає змогу
визначити ступінь його усвідомленості щодо
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Здатність до
ефективної
діяльності на
основі результатів
соціальної
рефлексії

Репродуктивно-імітаційний рівень: вияв
розвитку рефлексії. (Додаток Е.2.2)
здатності окказіально (але здебільшого на
6. «Метод експертних оцінок і самооцінок
відтворювальній основі) застосовувати
якостей професіонала» М. Варбан орієнтовано
психолого-дидактичні механізми у процесі
на з’ясування наявності нової системи знань
саморозвитку соціально-рефлексійної
про професійно важливі якості, здатність до їх
компетентності як інтегральної єдності
поповнення.
соціальної та рефлексійної компетентностей
під час здобуття соціально-значущого знання
та розв’язування соціально-значущих ситуацій
у професійно-педагогічній діяльності.
Початково-соціалізаційний рівень: майже
відсутній вияв здатності (у разі вияву
здебільшого на відтворювальній основі)
застосовувати психолого-дидактичні
механізми у процесі саморозвитку соціальнорефлексійної компетентності як інтегральної
єдності соціальної та рефлексійної
компетентностей під час здобуття соціальнозначущого знання та розв’язування соціальнозначущих ситуацій у професійно-педагогічній
діяльності.
1. Оцінка розвитку в студентів умінь
Соціально-творчий рівень:
вияв здатності творчо й неординарно здійснювати
розв’язувати соціально-педагогічні кейси
ефективну професійно-педагогічну діяльність на
(метод експертних оцінок). (Додаток Е.3.)
основі результатів соціальної рефлексії, що
2. Аналіз уроків, позакласних і позашкільних
реалізується через можливість творчо розв’язувати
заходів, котрі проводили майбутні вчителі у
соціально-значущі ситуації в класній і позакласній,
період педагогічної практики (підготовка й
а також позашкільній взаємодії з учнями.
організація; проведення; рефлексійна
Самостійно-відтворювальний рівень: вияв
діяльність).
здатності самостійно (але здебільшого на
відтворювальній основі) здійснювати
ефективну професійно-педагогічну діяльність
на основі результатів соціальної рефлексії, що
реалізується через можливість самостійно (але
не завжди системно й у відповідній логічній
послідовності, іноді на відтворювальній
основі) розв’язувати
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соціально-значущі ситуації в класній і
позакласній, а також позашкільній взаємодії з
учнями.
Репродуктивно-імітаційний рівень: вияв
здатності окказіально здійснювати коректно (і
здебільшого на відтворювально-імітаційнійій
основі) професійно-педагогічну діяльність,
спираючись на результати розвитку соціальної
рефлексії, що реалізується через можливість
розв’язувати (але не завжди системно й у
відповідній логічній послідовності, за
наявними зразками на репродуктивноімітаційній основі)
соціально-значущі ситуації в класній і
позакласній, а також позашкільній взаємодії з
учнями.
Початково-соціалізаційний рівень: майже
відсутній вияв здатності хоча б окказіально
здійснювати коректно (у разі вияу здебільшого
на відтворювально-імітаційнійій основі)
професійно-педагогічну діяльність,
спираючись на результати розвитку соціальної
рефлексії, що реалізується через можливість
розв’язувати (але переважно несистемно й у
невідповідній логічній послідовності, навіть за
наявними зразками на репродуктивноімітаційній основі)
соціально-значущі ситуації в класній і
позакласній, а також позашкільній взаємодії з
учнями.
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5.2. Діагностування рівня сформованості соціальної рефлексії майбутніх
учителів
Стратегічною метою дослідження, а також конкретизованими у відповідності
до неї завданнями дослідження було передбачено теоретико-методологічне
обґрунтування проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін в цілому, а також розробку структури
соціальної рефлексії майбутнього вчителя, котра будується із трьох функціональноструктурних компонент чи конструктів (функціонально-структурна компонента
(конструкт) мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя; когнітивнозмістова функціонально-структурна компонента (конструкт); інструментальнодіяльнісна функціонально-структурна компонента (конструкт)). Разом з тим у
дослідженні було виявлено, обґрунтовано доцільність створення та дефініційовано
таксономічну єдність дидактичних умов, ієрархізованих на трьох рівнях. Така
єдність дидактичних умов стала фундаційною основою для моделювання власне
глобального психолого-дидактичного механізму формування й розвитку соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін,
результатом

чого

є

розроблена

ідеалізована

дидактична

система,

котру

спрезентовано як інтегрально-функціональну модель формування досліджуваного
дидактичного феномена. Імплементація цієї моделі в освітній процес вищої школи
передбачає досягнення функціонального результату, який утілюється в тому, щоб
сформувати належний рівень соціальної рефлексії в майбутніх учителів, котрий
виявляється як рівень вияву соціально-рефлексійної компетентності як інтегральної
єдності соціальної та рефлексійної компетентностей.
Отже, експериментальним шляхом має бути перевірено ефективність
упровадження інтегрально-функціональної моделі формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Саме для цього
маємо діагностувати рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів
до початку такої діяльності, тобто до створення таксономічної єдності дидактичних
умов, ієрархізованих на трьох рівнях, що передбачало реалізації всіх дидактичних
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впливів, спрямованих на забезпечення цілеспрямованого формування й розвитку
соціальної рефлексії майбутніх учителів.
Таким чином, мета констатувального етапу педагогічного експерименту
полягає в тому, щоб визначити висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії
майбутніх учителів.
Задля реалізації поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання:
– вивчити стан дидактико-методичного забезпечення процесу викладання
гуманітарних дисциплін та проаналізувати його зміст на предмет місткості
соціально-рефлексійної компоненти;
– визначити критерії, критеріальні показники й описати рівні сформованості
соціальної рефлексії майбутніх учителів;
– дібрати діагностичні матеріали та представити їх як єдиний діагностичний
механіз (інструментарій) для визначення рівня сформованості соціальної
рефлексії майбутніх учителів під час вивчення гуманітарних дисциплін;
– зясувати

за

допомогою

розробленого

діагностичного

інструментарію

висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів.
Далі структуровано представляємо критерії та відповідні критеріальні показники,а
також діагностики (для кожного критеріального показника) задля вимірювання рівня
сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів.
Потребнісно-мотиваційний критерій:

- потреба в самопізнанні;
- усвідомлення потреби

в соціальній рефлексії як чинника професійного

саморозвитку, формування власного соціального, життєвого простору.
Соціально-когнітивний критерій:

-інтерпретаційність мислення;
- проблемно-перетворювальний характер мислення;
- спрямованість пізнання на особистий внутрішній світ;
- здатність до соціальної обґрунтованості суджень і висновків;
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- здатність до самопізнання, самоусвідомлення в соціальному контексті.
Перцептивно-соціальний критерій:

-адекватність самосрийняття й адекватність ставлення до інших;
- здатність до самовизначення всоціальному, життєвому просторі;
- здатність формувати взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі дітьми)
на основі результатів соціальної рефлексії.
Діяльнісно-результативний критерій:

- активованість рефлексійних операцій та предметно-практичних дій;
- володіння методами розвитку соціальної рефлексії;
- здатність до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності;
- здатність до ефективної діяльності на основі результатів соціальної рефлексії.
Вияв сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів визначаємо за
чотирма рівнями:
- початково-соціалізаційний (низький) рівень;
- репродуктивно-імітаційний (середній) рівень;
- самостійно-відтворювальний (достатній) рівень;
- соціально-творчий (високий) рівень.
Далі маємо сказати про експериментальну базу, якою стали: Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка; Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; ДВНЗ «Криворізький державний
педагогічний університет».
Для участі в експериментальній роботі залучалися студенти педагогічних
спеціальностей гуманітарного профіля. Відбір контингенту мав такі підстави: усі
студенти по завершення навчання отримуватимуть ОС «Бакалавр» з кваліфікацією –
учитель; мали подібні навчальні плани; на момент вступу до закладів вищої освіти і на
початок вивчення гуманітарних дисциплін із загального блоку, на їхню думку (а також
це визначалося за застосування медоду незалежних оцінок), мали достатній рівень знань
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у гуманітарній сфері; усі студенти навчалися в максимально однаковому освітньому
середовищі.
Задля проведення експериментальної роботи було відібрано експерементальну та
контрольні групи студентів. Експериментальну групу (Егр) складали студенти
педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка кількістю – 172 особи, контрольну групу (Кгр) складали студенти
педагогічного факультету ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»
кількстюі – 178 осіб.
На констатувальному етапі педагогічного експерименту головною метою було
з’ясувати

висхідний

рівень

сформованості

соціальної

рефлексії

студентів

експериментальної та контрольної груп (покомпонентно відповідно критеріїв за кожним
з критеріально-обумовлених показників, але два останні прораховувалися в інтегральній
єдності). Досягнення мети передбачало розв’язування наступних завдань:
 відповідно до визначених критеріїв і критеріально-обумовлених показників вияву
соціальної рефлексії студентів – майбутніх учителів – відібрати й застосувати
діагностичний матеріал задля визначення рівня сформованості соціальної
рефлексії майбутнього вчителя респондентів експериментальної та контрольної
груп;
 користуючись методами математичної статистики здійснити аналіз, порівняння й
узагальнення отриманих результатів діагностики;
 визначити висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх
учителів до початку реалізації формувальних (дидактичних і психологодидактичних) впливів, тобто до початку формувального етапу експериментальної
роботи.
Ураховуючи комплексність походження, а також інтегрально-контамінаційну
залежність взаємопроникнення показників вияву соціальної рефлексії майбутніх
учителів для об’єктивності оцінки рівня вияву кожного окремого показника
застосовували

різні

методики

та

діагностики.

Причиною

такого

способу

діагностування стала наявність у складі однієї методики або діагностики елементів,
складових, компонент, певних параметрів, котрі охоплюють декілька показників,
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котрі відбиваються на цілісному рівні сформованості досліджуваного дидактичного
феномена.
У

процесі

діагностування

соціальної

рефлексії

майбутніх

учителів

дотримувалися таких принципів:
– науковості (у дослідженні використовуються суто апробовані діагностичні
методики та матеріали, котрі мають відповідний ступінь валідності);
– систематичності, системності й послідовності використання діагностичних
матеріалів;
– цілеспрямованості (діагностування відбувається відповідно до розробленої
структури, критеріїв і критеріально-обумовлених показників соціальної
рефлексії майбутніх учителів);
– комплексності (діагностуються всі критеріально-обумовлені показники
функціонально-структурних

компонент

(конструктів)

студентів

контрольних та експериментальних груп);
– конфіденційності (діагностичні методи та методики застосовуються за
наявної згоди з боку студентів контрольної та експериментальної груп, а
отримані результати експериментальної роботи не розголошуються).
Узагальнений опис застосовуваних діагностичних методик подано вище в таблиці
5.1 нами в таблиці «Критерії, критеріально-бумовлені показники та рівні сформованості
соціальної рефлексії майбутніх учителів», а також розгорнуте представлення цих
методик наведено в додатках.
Так діагностування вияву потреби в самопізнанні в студентів – майбутніх
учителів здійснювалося із застосуванням семи різних діагностичних механізмів
(Методика «Оцінка професійної спрямованості особистості» Є. Рогова (адаптація
Є.Ільїна). Анкета на визначення рівня мотивації студентів стати педагогом. Діагностика
реальної структури ціннісних орієнтацій С. Бубнова. Методика САМОАЛ А. Лазуркіна.
Методика діагностики мотивації досягнення, запропонована А. Мехрабіаном або
модифікована М. Магомед-Еміновим. Методика мотиваційної індукції Ж. Нюттена як
метод незакінчених речень, діалогів, розповідей, що належить до групи проектних
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методик. Методика діагностування ціннісних орієнтацій (М. Рокич)). Застосування
розмаїття діагностичних методик пояснюється непростою структурою потребнісної
сфери особистості. Саме тому було використано в діагностичній роботі низку методик,
котрі надавали змогу отримати максимально об’єктивне уявлення про потребу в
самопізнанні особистості майбутнього вчителя, що потрактовувалося як чітке та свідоме
розуміння наявної потреби в самопізнанні, котре має задовольнятися через варіативну
соціально-творчу діяльність. Було констатовано, що майже половина студентів (46 % – в
експериментальній групі та 52 % – в контрольній групі) мають низький і середній рівень
сформованості ознак потреби в самопізнанні. І лише чверть студентів починає навчання
у педагогічному закладі вищої освіти з високим рівнем сформованості потреби в
самопізнанні (26 % – в експериментальній групі та 22 % – в контрольній групі).
Узагальнені отримані результати представлено в таблиці та на діаграмі (див.
табл. 5.2. і рис. 5.1).
Таблиця 5.2
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: потреба в самопізнанні (у %)
Рівні
Групи
Експериментальна група

Низький Середній Достатній Високий

Контрольна група

21

25

28

26

24

28

26

22

Експериментальна група
30
25

28
24

25

Контрольна група
28

26

26
22

21

20
15
10
5
0
низький

середній

достатній

високий

Рис. 5.1. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: потреба в самопізнанні (у %)
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Рівень усвідомлення потреби в соціальній рефлексії як чинника професійного
саморозвитку, формування власного соціального, життєвого простору з’ясовували із
застосуванням методики вивчення здатності педагога до саморозвитку, а також за
результатами анкетування, спрямованого на визначення загальної адаптивності
студентів у процесі професійного становлення, й анкетування на визначення рівня
спрямованості на успіх у майбутній професійній діяльності (ставлення до навчання
/О. Цимбал/). Отримані результати свідчать про те, що лише третина студентів має чітке
та свідоме розуміння наявної потреби в соціальній рефлексії як чинника професійного
саморозвитку, формування власного соціального, життєвого простору, котра має
задовольнятися через варіативну соціально-творчу діяльність, спрямовану на професійнпедагогічний саморозвиток, самовдосконалення та самореалізацію (32 % – в
експериментальній групі та 30,5 % – в контрольній групі). Узагальнені отримані
результати представлено в таблиці та на діаграмі (див. табл. 5.3.і рис. 5.2).
Таблиця 5.3
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: усвідомлення потреби в соціальній
рефлексії як чинника професійного саморозвитку, формування власного
соціального, життєвого простору (у %)
Рівні
Групи
Експериментальна група
Контрольна група

Низький Середній Достатній Високий
24

14

30

32

28,2

16

25,3

30,5
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Експериментальна група

Контрольна група

35
28,2

30
25

30,5

25,3

24

20
14

15

32

30

16

10
5
0
низький

середній

достатній

високий

Рис. 5.2. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: усвідомлення потреби в соціальній
рефлексії як чинника професійного саморозвитку, формування власного соціального,
життєвого простору (у %)
Аналіз отриманих даних за виявом критеріально-обумовлених показників
(потреба в самопізнанні та усвідомлення потреби в соціальній рефлексії як чинника
професійного

саморозвитку,

формування

власного

соціального,

життєвого

простору) дають веріфіковані підстави говорити про те, що сформованість
соціальної рефлексії майбутніх учителів за потребнісно-мотиваційним критерієм на
початковому етапі

експериментальної

роботи

є

подібним

у респондентів

експериментальної та контрольної груп.
Інтерпретаційність мислення студентів – майбутніх учителів – перевіряли із
застосуванням методу незалежних експертів на основі використання «КАРТКИ
спостереження за особливостями навчально-пізнавальної діяльності студентів (за
О. Малихіним і О. Герасимовою)», а також методів написання аргументативного та
дискурсивного есе на соціально значущу тематику та їхнього оцінювання. Метою
такої діяльності було: з’ясувати рівень вияву здатності й готовності майбутніх
учителів реалізовувати творчий потенціал інтерперетаційності мислення під час
здобуття

соціально-значущого

знання

та

розв’язування

соціально-значущих

ситуацій. Отримані результати не можна сприймати як задовільні, оскільки
більшість студентів продемонстрували низький і середній рівні (60 % – в
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експериментальній групі та 58,9 % – у контрольній групі). Узагальнені отримані
результати представлено в таблиці та на діаграмі (див. табл. 5.4.і рис. 5.3).
Таблиця 5.4
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів
за виявом критеріально-обумовленого показника:
інтерпретаційність мислення (у %)
Рівні
Групи
Експериментальна група

Низький Середній Достатній Високий

Контрольна група

20

40

25

15

22

36,9

23

18,1

Експериментальна група

Контрольна група

40

40

36,9

35
30
25
20

25
20

22

23
18,1
15

15
10
5
0
низький

середній

достатній

високий

Рис. 5.3. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: інтерпретаційність мислення (у %)
Проблемно-перетворювальний характер мислення студентів як критеріальнообумовлений показник сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів
перевіряли на грунті застосування наступних діагностичних механізмів: тест на
«Сформованість аналітичних умінь»; матриця оцінювання виконання ситуаційних
завдань

для

оцінювання

соціально-педагогічних

задач;

метод

написання

аргументативного есе на соціально-значущу тематику та його оцінювання; метод
змістового смислового аналізу ситуації розв’язуавння задач (модифікований
Г. Катрич),

котрий

надає

можливість

визначити

рівень

сформованості

інтелектуальної мобільності в рамках зазначеного процесу. Метою цієї діяльності
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було: з’ясувати рівень вияву здатності й готовності демонструвати проблемноперетворювальний характер мислення під час здобуття соціально-значущого знання
та

розв’язування

соціально-значущих

ситуацій.

Отримані

за

результатами

проведення експериментальної роботи за визначеним напрямом дало змогу
констатувати,

що

високий

рівень

проблемно-перетворювального

характеру

мислення трішки більше п’ятої частини студентів, яких було залучено до
експериментальної роботи (13 % – в експериментальній групі та 10,8 % – у
контрольній групі). Узагальнені отримані результати представлено в таблиці та на
діаграмі (див. табл. 5.5.і рис. 5.4).
Таблиця 5.5
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: проблемно-перетворювальний
характер мислення (у %)
Рівні

Низький Середній Достатній Високий
Група
Експериментальна група 12 % (10) 36 % (31) 39 % (33) 13 % (11)
Контрольна група

10

31,6

37,6

10,8

Рис. 5.4. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: проблемно-перетворювальний
характер мислення (у %)
Діагностування рівня сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів
за показником спрямованість пізнання на особистий внутрішній світ було
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здійснено на основі використання скупності таких діагностичних механізмів:
методика «діагностика соціально-психологічних установок особистості у сфері
мотивацій і потреб» О. Потьомкіної; опитувальник для оцінювання відповідальності
й наполегливості (Є. Ільїн, Є. Фещенко); метод написання різних видів соціальнопедагогічного есе з тематики, пов’язаної з проблемами пізнання та особистого
внутрішнього світу людини та їхнього оцінювання. Метою дослідження за
визначеними напрямом було: з’ясувати наскільки чітким та свідомим у студентів є
уявлення про необхідність реалізовувати спрямованість пізнання на вдосконалення
особистого внутрішнього світу під час здобуття соціально-значущого знання та
розв’язування соціально-значущих ситуацій на засадах активного вияву творчості.
Отримані за результатами проведення експериментальної роботи за визначеним
напрямом дало змогу констатувати, що, як не дивно, високий рівень спрямованості
пізнання на особистий внутрішній світ у студентів майбутніх учителів мають більше
третини респондентів, яких було залучено до експериментальної роботи (39 % – в
експериментальній групі та 40 % – у контрольній групі). Але такий результат також
не можна вважати задовільним, оскільки значний відсоток студентів мають низький і
середній рівень спрямованості пізнання на особистий внутрішній світ, що
неприпустимо, коли йдеться про підготовку вчителя. Узагальнені отримані результати
представлено в таблиці та на діаграмі (див. табл. 5.6 і рис. 5.5).
Таблиця 5.6
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: спрямованість пізнання на
особистий внутрішній світ (у %)
Рівень
Групи
Експериментальна група
Контрольна група

Низький Середній Достатній Високий
16

21

24

39

16

19

25

40
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Рис. 5.5. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: спрямованість пізнання на особистий
внутрішній світ (у %)
Визначення рівня здатності до соціальної обґрунтованості суджень і
висновків було здійснено за використання наступної сукупності діагностичних
методів:

метод

експертних

оцінок

було

застосовано

задля

оцінювання

індивідуальних соціально-педагогічних кейсів «Соціальні проблеми сучасного
вчителя»; метод написання різних видів соціально-педагогічного есе з тематики,
пов’язаної з контраверсійністю соціальних проблем та іх оцінювання. Метою
діагностування

визначеного

показника

сформованості

соціальної

рефлексії

майбутнього вчителя визначено: вивчити рівень вияву здатності творчо й
неординарно представляти судження й висновки щодо розв’язків проблемних
питань і ситуацій, котрі мають соціально-педагогічне значення для професійної
діяльності вчителя. Отримані за результатами проведення експериментальної
роботи дані за визначеним напрямом дали змогу констатувати, що, на жаль, високий
рівень здатності до соціальної обґрунтованості суджень і висновків є притаманним
лише

невеликій

кількості

студентів

–

майбутніх

учителів

(18 %

–

в

експериментальній групі та 16 % – у контрольній групі). Узагальнені отримані
результати представлено в таблиці та на діаграмі (див. табл. 5.7 і рис. 5.6).
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Таблиця 5.7
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: здатність до соціальної
обґрунтованості суджень і висновків(у %)
Рівні
Групи
Експериментальна група

Низький Середній Достатній Високий

Контрольна група

24

24

34

18

20

28

36

16

Рис. 5.6. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: здатність до соціальної
обґрунтованості суджень і висновків (у %)
Діагностування здатності до самопізнання, самоусвідомлення в соціальному
контексті було здійснено на основі використання такого діагностичного
інструментарію:

анкета-твір

«Професійне

самоусвідомлення»,

«Соціальне

самоусвідомлення»; метод спостереження; метод написання різних видів соціальнопедагогічного

есе

з

тематики,

пов’язаної

з

проблемами

самопізнання,

самоусвідомлення в соціальному контексті та їх оцінювання. Метою здійснюваної
діагностувальної роботи за окресленим напрямом було: вивчити здатність творчо й
неординарно

застосовувати

психолого-дидактичні

механізми

у

процесі

самопізнання й самоусвідомлення себе як творчої особистості майбутнього вчителя
в соціальному контексті. Отримані за результатами проведення експериментальної
роботи дані за визначеним напрямом дали змогу констатувати, що, на жаль, високий
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рівень здатності до самопізнання, самоусвідомлення в соціальному контексті
демонструє

ще

менша

кількість

студентів

ніж

здатності

до

соціальної

обґрунтованості суджень і висновків, а саме 12 % – в експериментальній групі та
14 % – у контрольній групі). Узагальнені отримані результати представлено в таблиці
та на діаграмі (див. табл. 5.8 і рис. 5.6).
Таблиця 5.8
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: здатність до самопізнання,
самоусвідомлення в соціальному контексті (у %)
Рівень
Групи
Експериментальна група
Контрольна група

Низький Середній Достатній Високий
35

29

24

12

38

28

20

14

Рис. 5.7. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: здатність до самопізнання,
самоусвідомлення в соціальному контексті (у %)
Отже, можна дійти наступного проміжного висновку про те, що проведене
діагностування рівня сформованості соціальної рефлексії за сукупністю показників
соціально-когнітивного критерію, а саме: вивчення рівнів вияву інтерпретаційності
мислення; проблемно-перетворювального характеру мислення; спрямованості
пізнання на особистий внутрішній світ; здатності до соціальної обґрунтованості
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суджень і висновків; здатності до самопізнання, самоусвідомлення в соціальному
контексті, – надає змогу говорити про відсутність суттєвих розбіжностей у вияві
перерахованих показників сформованості соціальної рефлексії в респондентів
експериментальної та контрольної груп.
Вивчення рівня сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
сукупністю показників перцептивно-соціального критерію розпочинається зі
зясування рівня вияву адекватності самосприйняття й адекватності ставлення до
інших, яке було реалізовано із застосуванням таких діагностувальних механізмів:
включене спостереження за особливостями навчальної взаємодії студента –
майбутнього

вчителя

О. Малихіним

та

–

з

партнерами

О. Герасимовою);

(одногрупниками,

методика

викладачем)

С. Ємельянова

(за

«Самооцінка

впевненості в собі». Метою здійснюваного дослідження зазначеного показника
виявляється: визначити рівень вияву належного соціально-коректного само
сприйняття та ставлення до інших з позицій творчої особистості майбутнього
вчителя. Результати, котрі було отримано у процесі експериментальної роботи за
визначеним напрямом дали змогу констатувати, що високий рівень адекватності
самосприйняття й адекватності ставлення до інших демонструє невелика кількість
студентів, а саме: 15 % – в експериментальній групі та 14 % – у контрольній групі. І
навпаки низький рівень мають 50,5 % студентів – в експериментальній групі та
49,2 % студентів – у контрольній групі) Узагальнені отримані результати
представлено в таблиці та на діаграмі (див. табл. 5.9 і рис. 5.8).
Таблиця 5.9
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: адекватність самосприйняття й
адекватність ставлення до інших (у %)
Рівень
Групи
Експериментальна група
Контрольна група

Низький Середній Достатній Високий
50,5

25

14,5

15

49,2

24

12,8

14
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Якісний аналіз отриманих результатів показує, що більшість 75,5% студентів
виявляють низький і середній рівні інтеграції НП та СОД студентів за критерієм
якісного аналізу інтеграційної діяльності.

Рис. 5.8. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: адекватність самосприйняття й
адекватність ставлення до інших (у %)
Задля визначення рівня здатності до самовизначення в соціальному,
життєвому просторі здійснювалося за допомогою такого діагносту вального
інструментарію: тест «Чи живете Ви у злагоді з собою?»; самооцінка реалізації
життєвих цілей особистості (М. Молочников); методика О. Моткова «Життєве
покликання». Метою здійсненого дослідження за визначеним напрямом було:
виявити здатність творчо й неординарно застосовувати психолого-дидактичні
механізми у процесі самовизначення в соціальному, життєвому просторі.
Результати, котрі було отримано у процесі експериментальної роботи за визначеним
напрямом

дали

змогу

констатувати,

що

високий

рівень

здатності

до

самовизначення в соціальному, життєвому просторі демонструє також невелика
кількість студентів, а саме: 16 % – в експериментальній групі та 18 % – у
контрольній групі. У той же час низький і середній рівень мають понад половину
студентів, а саме: 59 % студентів – в експериментальній групі та 55 % студентів – у
контрольній групі. Узагальнені отримані результати представлено в таблиці та на
діаграмі (див. табл. 5.10 і рис. 5.9).
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Таблиця 5.10
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: здатність до самовизначення в
соціальному, життєвому просторі (у %)
Рівень
Групи
Експериментальна група

Низький Середній Достатній Високий

Контрольна група

16

43

25

16

17

38

27

18

Експериментальна група

Контрольна група

43

45

38

40
35
30

25

25
20

16

27

17

16

18

15
10
5
0
низький

середній

достатній

високий

Рис. 5.9. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: здатність до самовизначення в
соціальному, життєвому просторі (у %)
Здатність формувати взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі
дітьми) на основі результатів соціальної рефлексії вивчали за використання
наступних діагностичних механізмів: включене спостереження за особливостями
навчальної взаємодії студента з партнерами (одногрупниками, викладачем) (за
О. Малихіним та О. Герасимовою); методика діагностики інтерактивної рефлексії
Т. Махової (модифікованої методики А. Еткінда), спрямована на розуміння процесів
інтерактивної, комунікативної, кооперативної рефлексії під час взаємодії з іншими
людьми та ін. Метою здійснюваного дослідження за визначеним напрямом було:
вивчити рівень вияву здатності творчо й неординарно застосовувати психологодидактичні механізми формування взаємовідносин з іншими людьми (у тому числі
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дітьми) на основі результатів соціальної рефлексії. Результати, котрі було отримано
у процесі експериментальної роботи за визначеним напрямом дали змогу
констатувати, що високий рівень здатності формувати взаємовідносини з іншими
людьми (у тому числі дітьми) на основі результатів соціальної рефлексії
демонструють лише 1 із 9 студентів, а саме: 11,5 % – в експериментальній групі та
12 % – у контрольній групі. У той же час низький і середній рівень мають понад
70 %студентів, а саме: 70,9 % студентів – в експериментальній групі та 70,8 %
студентів – у контрольній групі. Узагальнені отримані результати представлено в
таблиці та на діаграмі (див. табл. 5.11 і рис. 5.10).
Таблиця 5.11
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: здатність формувати
взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі дітьми) на основі результатів
соціальної рефлексії (у %)
Рівень
Низький Середній Достатній Високий
Група
Експериментальна група 40,6
30,3
17,6
11,5
Контрольна група

40,8

30

17,2

12

Рис. 5.10. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів
за виявом критеріально-обумовленого показника: здатність формувати
взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі дітьми) на основі результатів
соціальної рефлексії (у %)
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Кількісний і якісний аналіз результатів, отриманих у процесі діагностування рівня
вияву показників за перцептивно-соціальним критерієм, також дають веріфіковані
підстави говорити про те, що рівень сформованості соціальної рефлексії на початковому
етапі експериментальної роботи у наступній сукупності: адекватність само сприйняття й
адекватність ставлення до інших; здатність до самовизначення в соціальному,
життєвому просторі; здатність формувати взаємовідносини з іншими людьми (у тому
числі дітьми) на основі соціальної рефлексії, – в контрольній та експериментальній
групах виявляється подібним і відсутня розбіжність у рівнях вияву понад 5 %. Саме тому
можемо говорити про подібність і відповідність відібраних до складу експериментальної
та контрольної груп респондентів, що забезпечує коректність проведення подальшої
експериментальної роботи.
Визначення рівня сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
діяльнісно-результативним критерієм було розпочато з вивчення рівня активованості
рефлексійних операцій та предметно-практичних дій, задля чого було застосовано
наступну єдність діагностувальних механізмів, а саме: діагностика установок «Процес результат» (О. Потьомкіна); Діагностичний тренінг-курс М. Хілі «Хто я?»; методика
діагностування рівня сформованості рефлексійних умінь, запропонована О. Малихіним
та О. Герасимовою. Метою такої діяльності було: виявити рівень здатності й готовності
демонструвати

проблемно-перетворювальний

характер

активного

здійснення

рефлексійних операцій та предметно-практичних дій під час здобуття соціальнозначущого знання та розв’язування соціально-значущих ситуацій у творчій професійнопедагогічній діяльності. Результати діагностування, котрі було здобуто в ході
експериментальної роботи за визначеним напрямом дали змогу констатувати, що
високий рівень активованості рефлексійних операцій та предметно-практичних дій
спостерігається лише в 14 % студентів експериментальної групи та 13,7 % – у студентів
контрольної групи. У той же час низький і середній рівень мають понад 70 %студентів, а
саме: 70,9 % студентів – в експериментальній групі та 70,8 % студентів – у контрольній
групі. Узагальнені отримані результати представлено в таблиці та на діаграмі (див.
табл. 5.12 і рис. 5.11).
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Таблиця 5.12
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: активованість рефлексійних
операцій та предметно-практичних дій (у %)
Рівень
Групи
Експериментальна група

Низький Середній Достатній Високий

Контрольна група

36,8

29,1

20,1

14

37,2

29,1

20

13,7

Рис. 5.11. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії
майбутніх учителів за виявом критеріально-обумовленого
показника: активованість рефлексійних операцій та предметно-практичних дій (у %)
Дослідження

рівня

володіння

методами

розвитку

соціальної

рефлексії

здійснювалося на грунті всебічного аналізу інноваційної діяльності майбутнього вчителя
(рефлексійної діяльності як її складової). Метою такої діагностувальної діяльності було:
дізнатися про рівень обізнаності студентів щодо методів розвитку соціальної рефлексії,
вияв здатності й готовності їх творчо застосовувати під час здобуття соціальнозначущого знання та розв’язування соціально-значущих ситуацій у творчій професійнопедагогічній діяльності. Результати здійсненого діагностування за визначеним напрямом
дали змогу констатувати, що високий рівень володіння методами розвитку соціальної
рефлексії спостерігається лише в 33 % студентів експериментальної групи та 30,8 % – у
студентів контрольної групи. Достатньо непогані результати для початкового етапу
експериментальної роботи, котрі отримано за цим показником пояснюються тим,
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студенти у процесі опанування гуманітарних дисциплін на перших курсах отримали
непоганий досвід організації та здійснення рефлексійної діяльності в освітньому процесі
в цілому. І методи розвитку рефлексії можуть успішно адаптувати процесу розвитку
саме соціальної рефлексії. Але навіть такий результат не можна сприймати як абсолютно
позитивний, оскільки 39,6 % студентів експериментальної групи та 40 % студентів
контрольної групи виявили середній і низький рівень володіння методами розвитку
соціальної рефлексії, що вважаємо неприпустимим залишати в такому стані. Тому
вкотре доводиться необхідність започаткування цілеспрямованої діяльності спрямованої
на формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя в цілому та за зазначеним
показником зокрема. Узагальнені отримані результати представлено в таблиці та на
діаграмі (див. табл. 5.13 і рис. 5.12).
Таблиця 5.13.
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовленого показника: володіння методами розвитку
соціальної рефлексії (у %)
Рівень
Групи
Експериментальна група
Контрольна група

Низький Середній Достатній Високий
18

21,6

27,4

33

18

22

29,2

30,8

Рис. 5.12. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів
за виявом критеріально-обумовленого показника: володіння методами розвитку
соціальної рефлексії (у %)
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Вивчення та визначення рівня вияву здатності до саморозвитку соціальнорефлексійної компетентності та здатності до ефективної діяльності на основі
результатів соціальної рефлексії відбувалося інтегрально, оскільки вони є
контамінаційно-залежними

та

взаємовпливовими

з

позицій

отримання

функціонального результату, котрим є належний рівень сформованості соціальної
рефлексії майбутнього вчителя в цілому. Але все ж розподіляємо діагносту вальні
механізми за показниками. Так, з’ясування рівня сформованості здатності до
саморозвитку

соціально-рефлексійної

компетентності

відбувалося

із

застосуванням цілої сукупності діагностик, методик, анкетування тощо, але потім
було відібрано задля статистичної обробки результатів їх використання наступні:
діагностика індивідуальної міри вираженості (А. Карпов); анкета на визначення
рівня ре флексійного компонента навчальної, соціально-значущої діяльності;
методика «Список особистісних рис» А. Еткінда, що передбачає дослідження рівня
сформованості особистісних рис у структурі соціальної рефлексії; методика
особистісних конструктів І. Пономаренко, спрямована на визначення особливостей
особистісних характеристик у процесі рефлексійної діяльності; методика вивчення
«Я-концепції» SCC Дж. Кемпбела, що діагностує ступінь актуалізації власного «Я» і
дає змогу визначити ступінь його усвідомленості щодо розвитку рефлексії; «Метод
експертних оцінок і самооцінок якостей професіонала» М. Варбан, котрий
орієнтовано на з’ясування наявності нової системи знань про професійно важливі
якості, здатність до їх поповнення. Вивчення рівня здатності до ефективної
діяльності на основі результатів соціальної рефлексії відбувалося комплексно
виходячи із результатів оцінки розвитку в студентів – майбутніх учителів –
розв’язувати соціально-педагогічні кейси (метод експертних оцінок), а також
аналізу уроків, позакласних і позашкільних заходів, котрі проводили майбутні
вчителі у період педагогічної практики (підготовка й організація; проведення;
рефлексійна діяльність). Метою інтегрального діагностування двох показників
соціальної рефлексії майбутніх учителів було: вивчити рівень здатності творчо й
неординарно

застосовувати

психолого-дидактичні

механізми

у

процесі
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саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності як інтегральної єдності
соціальної та рефлексійної компетентностей під час здобуття соціально-значущого
знання та розв’язування соціально-значущих ситуацій у професійно-педагогічній
діяльності, а тож визначити рівень здатності творчо й неординарно здійснювати
ефективну професійно-педагогічну діяльність на основі результатів соціальної
рефлексії, що реалізується через можливість творчо розв’язувати соціально-значущі
ситуації в класній і позакласній, а також позашкільній взаємодії з учнями.
Результати здійсненого діагностування за визначеним інтегральним напрямом дали
змогу констатувати, що високий рівень контамінаційної єдності вияву здатності до
саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності та здатності до ефективної
діяльності на основі результатів соціальної рефлексії спостерігається лише в 21,8 %
студентів експериментальної групи та 21,7 % – у студентів контрольної групи. І
показовим став той факт, що низький і середній рівень за останніми двома
показниками діяльнісно-результативного критерію, за яким визначається рівень
сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів було констатовано у 59,7 %
студентів експериментальної групи та 62,2 % – у студентів контрольної групи. І то є
ще один доказ необхідності організації та здійснення цілеспрямованої діяльності,
спрямованої на формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя в цілому та за
зазначеним показниками зокрема. Узагальнені отримані результати представлено в
таблиці та на діаграмі (див. табл. 5.14 і рис. 5.13).
Таблиця 5.14
Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
виявом критеріально-обумовлених показників (в інтегрально-контамінаційній
єдності): здатність до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності та
здатність до ефективної діяльності на основі результатів соціальної рефлексії (у %)
Рівень
Група
Експериментальна група
Контрольна група

Низький Середній Достатній Високий
39,7

20

18,5

21,8

40,9

21,3

16

21,7
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Рис. 5.13. Висхідний рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів
за виявом критеріально-обумовлених показників (в інтегрально-контамінаційній
єдності): здатність до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності та
здатність до ефективної діяльності на основі результатів соціальної рефлексії (у %)
Можна дійти ще одного проміжного висновку про те, що рівень сформованості
соціальної рефлексії майбутніх учителів за сукупністю критеріально-обумовлених
показників (активованість рефлексійних операцій та предметно-практичних дій;
володіння методами розвитку соціальної рефлексії; здатність до саморозвитку
соціально-рефлексійної компетентності та здатність до ефективної діяльності на основі
результатів

соціальної

рефлексії)

за

діяльнісно-результативним

критерієм

є

статистично подібною в студентів експериментальної та контрольної груп.
Отже, на засадах комплексного дослідження рівня сформованості соціальної
рефлексії майбутніх учителів за чотирма критеріями (потребнісно-мотиваційним;
перцептивно-соціальним; соціально-когнітивним і діяльнісно-результативним) було
конкретизовано співвіднесеність цих критеріїв з функціонально-структурними
компонентами (конструктами) структури соціальної рефлексії.
Досягнення мети, конкретизованої в завданнях констатувального етапу
педагогічного

експерименту

дало

змогу

конкретизувати

мету

і

завдання

формувального етапу експерименут та розробити й реалізувати програму його
проведення.
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У здійснюваному дослідженні на грунті аналізу й узагальнення отриманої
емпіричної інформації під час проведення констатувального етапу було розроблено
експериментальну

програму

апробації

інтегрально-функціональної

формування соціальної рефлексії майбутніх

учителів у процесі

моделі
вивчення

гуманітарних дисциплін, котра розгортається за створення таксономічної єдності
ієрархізованих дидактичних умов. Структура та зміст експериментальної програми
буде представлено в наступному підрозділі.
5.3 Експериментальна програма імплементації моделі в освітній процес
вищої педагогічної школи
Експериментальна
проведення

програма

формувального

здійснюваного

етапу педагогічного

дослідження

(програма

експерименту) передбачала

імплементацію в освітній процес вищої педагогічної школи інтегрально-функційної
дидактичної моделі формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін на основі створення таксономічної єдності
ієрархізованих дидактичних умов.
Метою формувального етапу експериментальної роботи було передбачено:
створення комплексу дидактичних умов (ієрархізованих на трьох рівнях) як
поетапне розгортання інтегрально-функціональної моделі задля забезпечення
цілеспрямованого формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін в освітньому процесі педагогічних закладів вищої
освіти для студентів, включених до експериментальної групи. Задля досягнення
поставленої мети було визначено завдання формувального етапу педагогічного
експерименту:

- проаналізувати

наявні суперечності у підготовці майбутніх учителів у

контексті подальшого формування в них соціальної рефлексії;

- виявити

дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін у педагогічних

закладах вищої освіти щодо забезпечення процесів ефективної соціалізації
особистості майбутнього вчителя;
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- за урахування системно-синергетичного розуміння дидактичного феномену
соціальної рефлексії особистості та відповідно до конструктивних компонент
авторської інтегрально-функційної дидактичної моделі спланувати систему
дидактичних впливів, спрямованих на забезпечення формування досліджуваного
дидактичного феномена у процесі вивчення гуманітарних дисциплін;

- розробити

науково-методичне та дидактико-методичне забезпечення для

формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін;

- здійснити

реалізацію обґрунтованих у дисертаційному дослідженні як

доцільних для упровадження в освітній процес вищої педагогічної школи
дидактичних механізмів формування соціальної рефлексії майбутніх учителів;

- апробувати

поетапне розгортання інтегрально-функційної дидактичної

моделі в освітньому процесі вищої педагогічної школи;

-здійснити
можливості

рефлексійний аналіз формувальних дій задля забезпечення

урахування

недоліків

та

прорахунків,

виявлених

під

час

експериментальної апробації моделі, у подальшій педагогічній діяльності
викладачів педагогічних закладів вищої освіти;

- підготувати

методичні рекомендації для викладачів і студентів для

цілеспрямованого формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін.
Задля проведення формувального етапу експериментальної роботи було
передбачено апробацію інтегрально-функціональної моделі в освітньому процесі
студентів, котрі входили до експериментальної групи (172 особи), протягом двох
навчальних років (у період 2016-2018 рр.), і навчалися в цей період на 3 і 4 курсах за
ОС «Бакалавр» за програмою, що передбачає присвоєння кваліфікації «учитель».
Безпосередній

експериментальній

роботі

передувало

визначення

загальнонаукової методології як основи дослідження комплікативних дидактичних
явищ. Було здійснено історико-методологічний аналіз становлення й розвитку
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проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів. Також у межах
здійснюваного науково-педагогічного дослідження було з’ясовано особливості
реалізації загальнопедагогічних методологічних підходів у визначенні структурнофункціональної сутності процесу формування соціальної рефлексії студента вищого
педагогічного навчального закладу. Далі на теоретичному рівні було обґрунтовано
системно-синергетичне розуміння феномену «соціальна рефлексія майбутнього
вчителя».

Оскільки

компетентнісний

підхід

визнається

як

парадигмально-

визначальний в сучасних реаліях функціонування й оновлення системи вищої освіти
в цілому та вищої педагогічної освіти зокрема, було проаналізовано можливості та
особливості реалізації положень компетентнісного підходу щодо формування
соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Надалі було визначено психологодидактичні основи дослідження процесу формування соціальної рефлексії майбутнії
учителів у педагогічних закладах вищої освіти. Задля цього було здійснено
ґрунтовний аналіз феноменологічних понять про людину, особистість, індивідуума в
контексті формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя , а також про
особистість майбутнього вчителя як суб’єкта формування соціальної рефлексії. Було
визначено комунікативність як основу успішного розвитку соціальної рефлексії
майбутнього вчителя. Теоретичних узагальнень дістали варіативні наукові та суто
науково-педагогічні підходи до визначення понять «соціальна компетентність» і
«рефлексійна компетентність», котрі наявні в науковій літературі. Було визначено
можливості інтеграції процесів формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя та розвитку ключових компетентностей для навчання протягом життя.
Також не залишилося поза межами наукової зацікавленості все, що прямо чи
опосередковано повязується із вивченням освітнього процесу у педагогічному
університеті, а також специфіки методології його дослідження. Узагальнено
дидактичні особливості організації освітньої діяльності в сучасному педагогічному
закладі вищої освіти. Синергетично-ієрархічна структура професійно-педагогічної
компетентності майбутнього вчителя дістала свого наукво-педагогічного уточнення.
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Наступним етапом роботи стало обґрунтування інтегрально-функційної
дидактичної моделі формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін. У межах цього етапу було здійснено ґрунтовний
аналіз теоретичного методу моделювання в контексті застосування педагогічного
(дидактичного) моделювання як основи проектування функційно-системних
дидактичних явищ.
Визначення комплексу дидактичних умов формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі навчання гуманітарних дисциплін як фундаційної
основи для розробки моделі – то є один з аксіоматично необхідних етапів роботи на
теоретико-практичному рівні. І лише власне після цього було обґрунтовано та
розроблено інтегрально-функційну дидактичну модель, котра містить чотири
конструктивні

компоненти:

концептуально-методологічну;

операціно-змістову;

рефлексійно-результативну та соціально-веріфікаційну. Білш детальний опис моделі
та відповідних дидактичних уиов наведено у п. 4.1 та п. 4.2.
Функційно-структурні

компоненти

(конструкти)

соціальної

рефлексії

майбутнього вчителя знайшли своє деталізоване представлення у межах операційнозмістової компоненти моделі.
Формувальні (дидактичні) механізми, котрі було задіяно під час проведення
формувального етапу експериментальної роботи частково описано у п. 4.3.1, де
йдеться про забезпечення цілеспрямованого формування мотивації соціалізації
особистості як функційно-структурна компонента соціальної рефлексії майбутнього
вчителя. У п. 4.3.2 показано, яку діяльність у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін було здійснено задля впливу на когнітивно-змістову функційноструктурну компоненту соціальної рефлексії майбутнього вчителя. У п. 4.3.3 уло
сперезентовано дидактичні впливи, які ефективно вплинули на інструментальнодіяльнісну функційно-структурну компоненту соціальної рефлексії майбутнього
вчителя.
В

ході

проведення

формувального

етапу

експериментальної

арбації

дидактичної моделі було розроблено та імплементовано в освітній процес вищої
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педагогічної школи дидактико-методичний кейс-супровід процесу формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін, а також забезпечувалося створення соціо-дидактичного середовища у
підготовці майбутніх учителів до написання есе на соціально значущу тематику.
Разом з тим, не всі формувальні впливи було описано вище, саме тому,
вважаємо за доцільне зупинитися ще на найбільш важливих аспектах практичної
діяльності, котрай забезпечила ефективність формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, що було доведено
за результатами порівняння емпіричних даних, отриманих на констатувальному
етапі педагогічного експерименту (до початку формувального етапу) та на
контрольному етапі (по завершенню формувального етапу експерименту).
У прцесі проведення формувального етапу експерименту було визначено
базові методичні позиції, практично-технологічні підходи до розвитку соціальної
рефлексії студентів у процесі їх професійно-педагогічної підготовки. Також було
визначено шляхи, форми та методи забезпечення комплексності формування
соціально-рефлексійної компетентності майбутнього вчителя як вияву його
соціальної рефлексії.
Передовсім, необхідно правильно застосовувати інноваційні технології
навчання, забезпечуючи сприятливість освітнього середовища, взаємовідносин його
суб’єктів, зниження рівня конфліктності змін, проектуючи їх на можливості зони
найближчого

розвитку

студента.

Ідеться

про

принципи

диференціації,

індивідуалізації навчання, і що саме головне – культивування суб’єктності позиції
студента через адекватні форми та методи організації діяльності. Виходимо з
позиції, що викладач не може забезпечити ефективну дію соціально адаптивного
навчання всіх одразу та в однаковий спосіб, оскільки воно супроводжується
відповідними психологічними станами студентів, накладається на відповідний
особистісно-означений досвід їхньої навчальної діяльності. Тому тут важливо
активувати механізми рефлексійної діяльності студента, у тому числі соціальної
рефлексії, використовуючи які студент зможе осмислити освітню ситуацію,
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конкретну проблему в її контексті, відшукуючи спосіб особистісно означеної,
конструктивної адаптації до освітньої ситуації, що має тенденцію до постійних змін,
зокрема її соціального контенту.
Якщо на етапі дезадаптації не відбудеться прийняття окремими студентами
нових для них освітніх стандартів, тобто конструктивного переходу від дезадаптації
до часткової реадаптації, тоді можна говорити про процес дисадаптацій як сталий
деструктивний процес адаптаційних змін, який закономірно призводить до
пониження рівня навчальної діяльності частини студентів, формування адекватної
цим змінам позиції студентів: або пасивно-пристосувальної, або агресивної, що
свідчить про емоційно-психологічний дискомфорт від змінених умов, які він з тих,
чи інших причин не може прийняти. Як правило, це відбувається в ситуації, коли
студент

є

пасивним

об’єктом

навчання,

відповідно,

соціально-освітнього

середовища і невідповідність зовнішніх позицій, стандартів і технологій освітньої
діяльності та внутрішніх очікувань і реальних можливостей вступають у конфлікт,
провокуючи когнітивний дисонанс, який виступає головною детермінантою
дезадаптації суб’єкта освітньої діяльності, а відповідно, і соціально-освітнього
середовища.
Важливо виходити з того, що у будь-якій академічній групі є студенти, які
потребують додаткової системної, цілеспрямованої індивідуальної допомоги,
оскільки вони не можуть самостійно подолати конфлікт систем, прагнучи (або й ні)
до інноваційної. Як показує практика, і в умовах інформаційно-традиційної системи
навчання вони не мали успіхів, тобто йдеться про студентів, які мають «багаж»
навчальних проблем, пов’язаних, насамперед з недоотриманням необхідних знань,
несформованістю вмінь їх застосовувати на практиці, а не лише з низьким рівнем
сформованості навчальної діяльності, самостійності зокрема. Тому для цих
студентів

важливо

планувати

додаткову

роботу,

пов’язану

з

розвитком

рефлексійних компетентностей, діагностикою реальних проблем, визначенням
навчальних завдань, адекватних рівню сформованості навчальної діяльності,
потенціалу його інтелектуального розвитку. Соціальна рефлексія буде спрямовувати
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студента на дослідження проблем конфліктності для нього соціально-освітнього
середовища, низької конструктивності взаємовідносин з іншими його суб’єктами,
дискомфортність самопочуття. Зрозуміло, що не можна сподіватися на реальні
системні зрушення в зазначеному аспекті за короткий проміжок часу з причин
наявності низького рівня спрямованості адаптивності як здатності успішно
пристосуватись до нових умов праці, нових умов соціального середовища.
Під

час

підготовки

навчальних

занять

важливо

дотримуватися

наступних вимог:
– залучати студентів до процесу цілеутворення на занятті, надаючи їм
можливість визначити комплекс завдань, серед яких – професійно, соціально
спрямовані, виходячи з теми заняття; реалізувати диференційований підхід,
пропонуючи студентам комплекс завдань для рефлексійної діяльності, що дає змогу
студенту самовизначитися в контексті теми заняття, навчальних завдань,
зосередивши увагу на тому, яке він вважає для себе пріоритетним, тобто найбільш
особистісно, професійно, соціально значущим;
– забезпечувати адекватну комплексну мотивацію змісту навчального заняття,
включаючи мотиви особистісної, соціальної самореалізації, надавати можливість
студентам,

використовуючи

методи

рефлексії,

працювати

над

виявленням

професійної, особистісної значущості змісту; планувати роботу в контексті
реалізації особистісного та професійного потенціалу, виділяти найбільш значущі для
майбутньої професійної діяльності проблеми в межах опрацювання змісту
навчальної дисципліни;
– конструюючи навчальне заняття, максимально враховувати потенціал
інтелектуального, соціального розвитку студентів, рівень сформованості їхньої
навчальної діяльності, особливості індивідуального досвіду, актуальний рівень
особистісного, професійного розвитку;
– у виборі методів організації освітньої діяльності на занятті цілеспрямовано
нарощувати питому вагу інтерактивних методів (залежно від рівня готовності
студентів до міжособистісної, соціальної взаємодії). Працювати над розвитком
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особистісних якостей, дидактичних компетенцій, які інтегрально визначають
здатність

до

діалогічного

типу

побудови

навчально-виховного

процесу;

забезпечувати можливість вибору студентами форм і методів, які, на основі
аналітико-рефлексійної діяльності вони визначили для себе як найбільш ефективні з
позиції власного професійного, особистісного, соціального розвитку, подолання
утруднень під час виконання завдань;
– проектувати перехід управління в структурі освітньої діяльності до
самоуправління

засобами

інтенсифікації

аналітико-рефлексійних

процесів,

відповідно і само оцінювання, самоадаптації, самокорекції та ін.; забезпечувати
сприятливі умови для індивідуальної, самостійної роботи студентів в рамках парної,
групової, фронтальної форм організації навчання, де актуалізуються процеси
соціальної адаптації, взаємодії, взаємозалежності, взаємовідносин з іншими
суб’єктами діяльності;
– забезпечувати активізацію рефлексійної діяльності на навчальному занятті,
аналізувати спільно та індивідуально результати навчальної діяльності з позицій: а)
ефективності виконання навчальних завдань; професійної значущості отриманих
результатів; важливості для особистісного саморозвитку в контексті оволодіння
професією; б) ефективності організації освітньої діяльності з позиції реалізації
означених цілей.
Подані вище методичні, практичні позиції є загальними, їх необхідно
специфікувати відповідно до особливостей вивчення та викладання конкретних
навчальних дисциплін, ураховуючи їх цільову спрямованість, змістові особливості в
структурі

професійної

підготовки

педагога, формування його

педагогічної

майстерності, а також потенціал у розвитку адаптивних, соціально-рефрексивних
компетентностей майбутнього вчителя.
Як приклад практичної реалізації поданих вище методичних позицій, було
розроблено змістовий модуль «Майстерність організації виховної діяльності
школярів» у рамках викладання навчального курсу «Педагогічна майстерність», де
запропоновані шляхи та методи його оптимізації, активізуючи аналітико-
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рефлексійну

діяльність

студентів,

формуючи

їхню

соціально-рефлексійну

компетентність.
Представлена традиційна логіка формування навчального заняття, в якій
відображено загальну структуру навчальної діяльності:
мета — ► мотив — ► зміст — ► діяльність — ► результат, осмислюючи
кожну його складову як етап процесу навчання через призму забезпечення
особистісної орієнтованості, професійної спрямованості, розвитку адаптивної та
соціально-рефлексійної компетентностей як за змістом, так і за формою його
реалізації.
Основна увага приділяється складовим, у контексті яких найбільшою мірою
обґрунтовані можливості реалізації адаптивної та соціально-рефлексійної функцій
навчання: ціннісно-мотиваційний, процесуально-діяльнісний, оцінно-рефлексійний.
Зазначений змістовий модуль відображає сегмент навчального курсу, який
відповідає за технологічний аспект методики підготовки студента до організації
виховної діяльності школярів і передбачає проходження етапів конструювання,
здійснення, діагностики (традиційних складових педагогічної технології) з
орієнтацією на зазначені вище методичні позиції, цільову спрямованість курсу.
Основу

проектування

навчального

модуля

складає

підхід,

за

якого

передбачено поетапний перехід студента від вивчення, аналізу загальноприйнятих
методик організації виховної діяльності школярів, конкретних зразків їх практичної
реалізації, представлених у педагогічній літературі, а також, запротокольованих
студентами під час навчальних практик, та формування відповідної майстерності
педагога в організації цього виду професійної діяльності, до творення власної
моделі виховного процесу школярів на основі «Я-концепції». Закономірно, що
навчальний

процес

супроводжується

завданнями

аналітично-рефлексійного

характеру, у тому числі, пов’язаними з проблемами формування готовності педагога
до соціальної рефлексії у процесі навчально-виховної діяльності, формування
власної педагогічної майстерності.
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Тому в основі технології – робота студента над своїми освітніми, виховними
проектами, яка інтегрує наявний досвід творення моделей такого типу та
індивідуальний, особистісно-означений (студент має можливість самостійно робити
вибір навчального завдання як за темою, так і за рівнем його складності, працювати
з інформацією у зручний для себе спосіб, обирати методи навчання, варіанти їх
реалізації, приймати рішення стосовно загальної логіки навчальної роботи,
обґрунтовувати та захищати сформовані позиції в контексті виконання навчального
завдання, аналізувати й оцінювати результати навчальної праці). Реалізувати
функції вибору рівня та типу навчальної діяльності як з формування виховних
конструктів, так і власного саморозвитку щодо забезпечення педагогічної
майстерності, тобто формування готовності до такого виду діяльності, можливо
лише на основі застосування методів навчання, що сприяють формуванню
рефлексійних і соціально-рефлексійних умінь осмислення виховання як соціального
феномену та складової освітньої діяльності, а також самоаналізу необхідних для
цього власних професійних компетентностей, однією з визначальних серед них є
соціально-рефлексійна.
Представлені позиції та логіка означеного процесу може слугувати загальним
орієнтиром як під час проектування навчального заняття, так і в ході організації
навчальної діяльності студентів на кожному його етапі, забезпечуючи адаптацію до
майбутньої професії, до стандартів особистісно-орієнтованого навчання, а також
сприяючи розвитку професійної, соціальної рефлексії у процесі формування
педагогічної майстерності.
У

контексті

компетентнісної

моделі

побудови

освітньої

діяльності,

формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя соціально-рефлексійна
компетентність виявляється через взаємопов’язану діяльність, суб’єкт-суб’єктну
взаємодію учасників навчального процесу, який реалізується на інтерактивній
основі. Ідеться про свого роду «зустрічний рух» викладача та студента, спрямований
на формування освітньої діяльності, сприятливої для розвитку компетентностей
майбутнього вчителя у структурі його педагогічної майстерності.
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Цей підхід може реалізовуватися на трьох рівнях: в умовах цілісного
освітнього середовища вищого педагогічного закладу освіти, організації навчальної
діяльності

безвідносно

до

особливостей

навчальних

дисциплін

(загальнодидактичний підхід); на психолого-педагогічному та фахово-методичному
рівні з позицій ролі та впливу відповідних аспектів підготовки на формування
адаптивної та рефлексійної компетентностей студентів; на рівні окремого
навчального заняття. Структура останнього рівня, тобто заняття розроблялася й
реалізовувалася за певними загальнодидактичними

приписами, адресованими

викладачеві та студентам.
Викладач

виступає

як

суб’єкт

реалізації

адаптивного,

соціально-

рефлексійного потенціалу навчального заняття (див. Додатки).
За тією самою логікою сформована поетапна схема організації навчальної
діяльності студента, як її суб’єкта, з тим, щоб можна було визначити характер
взаємозв’язку та взаємозалежності таких процесів, як викладання й учіння у
структурі навчальної діяльності та визначити умови, за яких співпраця, що
реалізується на рівні суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин, буде ефективною,
особистісно-орієнтованою.
Студент як суб’єкт забезпечення освітньої, професійної, соціальної
адаптації в контексті навчального заняття (див. Додатки).
Аналіз поданих позицій алгоритмічного типу свідчить про те, що етапи
діяльності практично мають однакову логіку, проектуючи шлях від постановки мети
навчального завдання до оцінювання результатів його виконання. Різниця більшою
мірою стосується позиції учасників навчального процесу: для викладача – це
функції організації діяльності, для студента – самоорганізації в її контексті. Логіка
формування

діяльності

полягає

у

поетапному

процесі

нарощування

її

самоорганізаційного компонента через підвищення рівня суб’єктності (активності)
студента в навчальному процесі, інтенсифікації адаптивності, рефлексійності в його
структурі. Саме ця позиція виступає ключовою, тобто такою, яка задає стандарти
типу та рівню організації навчання: якщо на початкових етапах формування
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адаптивності, аналітико-рефлексійної діяльності студентів домінує інформаційнорепродуктивний тип навчання, то поетапно він буде набувати тенденцію до зміни
характеру взаємодії «викладач-студент», переходячи на частково-пошуковий та
дослідний рівень навчання. Тобто, викладач задає загальні для всіх параметри
діяльності (цільову спрямованість, зміст, форми, методи), реалізуючи функції
головного суб’єкта організації діяльності, одночасно створюючи умови для
самореалізації студента, тобто видозміненого проходження
результату,

ураховуючи

власний

потенціал,

шляху від мети до

особливості

досвіду,

рівень

сформованості самостійності навчальної діяльності. Отже, власне умови діяльності,
запропоновані та створені викладачем, сприяють формуванню позиції студента як
активного

співтворця

продукту

навчального

процесу,

активного

учасника

міжособистісної навчальної, соціальної взаємодії у процесі вирішення спільних
навчальних задач.
На цьому етапі можуть застосовуватися різні групи методів організації
навчальної (навчально-пізнавальної) діяльності студентів. Більшою мірою йдеться
про методи, які мають ознаки особистісної орієнтованості за своєю сутністю, а за
формою вони є звичними, тобто такими, які досить активно реалізовувалися під час
навчальних занять в умовах інформаційно-репродуктивної системи освіти. До цієї
групи можна віднести:
– метод проблемного навчання, який дає змогу концентрувати увагу студентів
на найбільш важливих позиціях навчального заняття. Окремі питання можуть
позиціонуватися як проблеми, які значною мірою асоціюються з проблемами
реальної практики педагогічної діяльності вчителя. Студенти мають можливість
працювати над виділенням базових протиріч, що лежать в основі проблеми,
аналізувати їх сутність, а також проектувати гіпотетичні варіанти їх вирішення,
обираючи оптимальний для умов, які додатково пропонуються. Це може бути аналіз
виховних і соціальних проблем, у їх контексті – конкретних соціальних ситуацій.
Особливу цінність представляють не абстрактні або схематизовані, запропоновані у
підручнику проблеми, а за відповідним типом реальні для студента, тобто такі,
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безпосереднім або опосередкованим (спостерігав зі сторони) суб’єктом вирішення
яких він був сам. За таких умов природньо актуалізуються механізми соціальної
рефлексії, які обумовлюють ототожнення, трансформування отриманого власного
досвіду на осмислення проблеми, забезпечуючи її особистісну орієнтованість. І що
представляє особливу цінність, у такий спосіб студент отримує додаткові знання й
опановує вміння, що дають змогу підвищити рівень соціальної рефлексії й стосовно
власного життя, вирішення проблем соціальної та суто професійної адаптації;
–

методи

вирішення

педагогічних, соціально-педагогічних,

соціально-

виховних ситуацій, які є досить ефективними, оскільки реально забезпечують
адаптацію студентів до майбутньої професії на аналітико-рефлексійній основі,
формуючи позицію не формального (рецептурного) розв’язування ситуацій, а
комплексного їх аналізу, виділення головних складових і чинників, що їх
обумовлюють. Асоціації з власним досвідом вирішення аналогічних ситуацій
надають процесу не лише особистісної орієнтованості, а й створюють оптимальні
умови для розвитку соціально-рефлексійної компетентності, багатофакторного
аналізу ситуації, інтегруючи теоретичні, методичні знання, емоційно-особистісні
ставлення й оцінки, а також сформований у життєвій, освітній практиці досвід
поведінки, морально-етичного вибору та ін. Цінність методів цієї групи полягає в
тому, що інтерпретація та вирішення ситуації сприяють актуалізації теоретичних
знань, за допомогою яких проводиться кваліфікований аналіз конкретних ситуацій,
привнесених із практики роботи сучасної школи, власного досвіду освітньої
діяльності. Будь-яка навчальна ситуація є складною й не передбачає однозначного
вирішення. Однак, у такий спосіб студенти відпрацьовують алгоритми мислення,
засвоюють загальну логіку пошуку раціонального способу вирішення проблем,
продиктованих конкретною ситуацією, забезпечуючи особистісну орієнтованість
процесу, інтегруючи власний освітній, соціальний, життєвий досвід;
– методи виконання колективних робіт творчого характеру. Це можуть бути
реферування, повідомлення до яких студенти звертаються для представлення та
обґрунтування своїх позицій з теми, яку вважають для себе, свого освітнього,
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життєвого, соціального простору актуальною. Зокрема, це повідомлення для
студентів, котрих доповідачі мають переконати у своїй позиції, яка є спірною і не
має однозначного трактування. Такими можуть бути моделі різних форм і методів
організації навчальної, виховної, соціальної діяльності, які вони розробили
самостійно та пропонуються для апробації в школі, скажімо, під час практики;
– методи діалогічного навчання, які задають контекст спільної навчальної
діяльності на основі співпраці з викладачем, іншими студентами як суб’єктами
взаємодії,

формуючи

соціально

орієнтований

простір

продуктивних

міжособистісних взаємовідносин;
– методи застосування навчальних, наукових, соціальних й інших видів
дискусій та інших інтерактивних форм навчання. Проблеми, які можуть
пропонуватися студентам для обговорення, можуть бути як теоретичного, так і
практичного характеру, залежно від рівня сформованості навчальної діяльності
студентів, сфери їх навчальних і професійних інтересів. Особливого значення
набувають актуальні для молодої людини проблеми соціалізації, самоактуалізації,
соціальної, професійної адаптації та ін., котрі неодмінно будуть асоціюватися із
власним досвідом життєтворення, своїми уявленнями про ефективність процесів для
молодої людини загалом, студента, школяра, себе особисто. Використання цієї
групи методів призводить до необхідності аналітико-рефлексійної діяльності
студента, вияву соціальної рефлексії;
– виконання науково-дослідних завдань, які передбачають реалізацію як
теоретичної складової, так й експериментальних досліджень із використанням
діагностичного інструментарію, апробації системи нововведень у практичну
діяльність,

зокрема,

власний

освітній

процес,

формування

педагогічної

майстерності, навчально-виховний процес школярів. Наукові проекти відзначаються
не лише системністю підходу, валідним науковим інструментарієм, а й
особистісною вмотивованістю пошуку відповіді на проблеми, що представляють для
студента особливу актуальність.
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Прикладом реалізації зазначених методичних позицій і використання методів
організації навчальної діяльності студентів, орієнтованої на розвиток адаптивної та
соціально-рефлексійної компетентностей може слугувати розроблений навчальний
курс «Методика соціально-виховної роботи в сучасній школі», передбачений
навчальним планом, який видозмінено як за змістом, так і за формами організації
навчально-виховної

діяльності за урахування означених вище підходів щодо

підвищення ефективності реалізації

її адаптивної та соціально-рефлексійної

функцій.
Курс сформовано за логікою організації діяльності відповідно до її
структурних елементів і базується на діяльнісному, особистісно-орієнтованому, а
також

професійно,

соціально

спрямованому

підходах,

сутність

яких

обґрунтовувалася вище.
Логіка курсу передбачає формування здатності до ефективної соціальновиховної діяльності студентів, починаючи від постановки завдань, теоретичного
опрацювання загальних положень, завершуючи апробацією самостійно створених
моделей діяльності, їх аналізом, програмуванням перспектив саморозвитку.
Так, на першому занятті на тему занятті «Теоретичні основи та практика
організації соціально-виховної діяльності школярів» визначається та формулюється
мета: актуалізувати й систематизувати базові теоретико-практичні позиції щодо
організації соціально-виховної діяльності школярів, максимально враховуючи їх
проблеми, індивідуальні потреби, підготовку себе як суб’єкта формування цього
виду діяльності. Вона реалізувалася через опрацювання питань:
1. Актуалізація основ теорії соціального виховання.
2. Проблеми соціального виховання в сучасній школі та перспективи їх
вирішення.
3.Соціальний педагог: базові особистісні та професійні характеристики.
4. Основні правила (заповіді) організатора соціально-виховного процесу.
На цьому занятті необхідно узагальнити та систематизувати знання про теорію
соціального виховання, надавши їй практичного спрямування. Одночасно важливо
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осмислити практику організації соціально-виховної діяльності школярів у сучасній
школі, виділити найбільш важливі проблемні зони цього складного виду діяльності
й надати їм теоретичного обґрунтування. Можна звернутися до методичної
літератури, у якій подаються загальні тенденції

проблеми, зразки різних форм

організації соціально-виховної діяльності школи, а також і до власного досвіду
шкільного життя та набутого під час навчальної практики. Узагальнюючи
проаналізований матеріал, особлива увага має акцентуватися на загальних
тенденціях і перспективах процесу реформуванням

концептуальних позицій та

практики організації соціально-виховного процесу в школі. І на завершення слід
осмислити позицію соціального педагога як творця й організатора такого виду
діяльності. Студенти мають намагатися створити образ соціального педагогавихователя,

наділивши

його

як

особистісними

так

і

професійними

характеристиками. Із зазначеної позиції цінним буде аналіз практикуючих
соціальних

педагогів,

виділити

системоутворювальні

елементи

їхнього

професіоналізму, секрети успіху. На основі опрацьованого матеріалу варто
запропонувати студентам сформулювати «заповіді» тим, хто готує себе до реалізації
професійних функцій соціального педагога, зокрема, здатності до формування
ефективної виховної діяльності школярів.
Важливим є системний аналіз організації соціально-виховної діяльності
школярів, який дає змогу: сформувати комплексне уявлення про аналіз як
компонент організації соціального виховання школярів, а також умову забезпечення
його ефективності, відпрацювати базові позиції практики аналізу елементів
виховного процесу. У контексті теми можна з’ясувати питання: Система аналізу
практики

організації

виховного

процесу

соціальної

спрямованості

(логіка,

структура, параметри). Аналіз конкретних зразків (моделей, ситуацій) соціальновиховної діяльності школярів. Аналіз конкретного соціально-виховного заходу,
проведеного в академгрупі, визначення його ефективності, обґрунтування зроблених
висновків.
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Заняття означеного типу має значні можливості формування аналітикорефлексійної, соціально- рефлексійної компетентностей школярів.
Удосконалюється здатність до аналізу педагогічного процесу, виховної
діяльності, набутих в ході вивчення інших педагогічних дисциплін.
Відпрацьовується логіка аналізу, його структурна побудова, а також
параметри, що обумовлюють специфіку соціально-виховної діяльності педагога.
Забезпечується

трансформація

загальної

аналітико-рефлексійної

компетентності майбутнього соціального педагога в соціально-рефлексійну, яка
реалізується як у контексті педагогічного процесу так і соціального середовища
загалом.
Основну увагу на занятті слід приділяти організації комплексного аналізу
різноманітних форм та методів соціально-виховного впливу у конкретних ситуаціях
вирішення соціальних проблем дітей, їх сімей, особливо пов’язаних зі з’ясуванням
сутності, специфіки, форм, методів роботи з дітьми різних соціальних категорій та
ін. (виховний захід, ситуація, навчальне заняття і його виховний потенціал і т. ін.).
Ефективність процесу забезпечує поєднання колективного, групового й
індивідуального аналізу, диференціюючи соціальні, виховні ситуації за ступенем
складності та згідно об'єктів, параметрів, за якими проводився аналіз.
Така робота може завершуватися спробою колективного аналізу системи
соціально-виховної діяльності, конкретного виховного заходу або виховної ситуації
в академгрупі, оскільки в процесі аналізу студенти виступають одночасно у двох
ролях: об’єктів та суб’єктів аналізу (це дає можливість забезпечити його глибину й
об’єктивність). Цінність представлятимуть і висновки, яких дійдуть студенти,
характеризуючи себе і свій уже наявний досвід соціально-виховної діяльності.
На занятті з вивчення досвіду організації соціально-виховної діяльності
школярів може бути поставлена наступна мета: формувати у студентів цілісне
уявлення про наявний досвід організації соціально-виховної діяльності школярів,
основні позиції якого слугуватимуть

підґрунтям власної методики організації

соціального виховання, сформованої на основі «Я-концепції». Мета може
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реалізуватися через різні форми роботи: аналіз системи організації соціальновиховної роботи педагога (класика, новатора); визначення секретів його успіху;
вибір та опис комплексу методик ефективної реалізації виховного впливу через
навчальний процес, організацію позакласної роботи,

організацію вільного часу

школярів. Також можуть реалізувалися спроби самостійного творення окремих
форм та методів виховного впливу соціальної спрямованості.
Після засвоєного алгоритму аналізу виховного процесу, майбутні педагоги
можуть перейти до вивчення систем, методик, авторських концепцій організації
соціального виховання в школі.
Ефективним буде підхід, за якого процес вивчення цієї інформації буде
поєднуватися з відбором матеріалу, що представляє цінність для студента, який з
ним працює. Це може бути у вигляді ідей, цілісних систем й окремих методів, форм
організації соціально-виховної діяльності. Свій вибір студентам варто представляти
в аудиторії, аргументуючи та захищаючи його.
Після опрацювання цього матеріалу студенти можуть робити спроби
самостійного творення окремих методів та форм соціально-виховного впливу (як
колективно, малими групами, так й індивідуально).
Студенти закономірно будуть здійснювати взаємообмін «знахідками» з тим,
щоб кожний з них міг сформувати достатній банк методів, які йому найбільше
імпонують і сприятимуть формуванню готовності до практичної організації
діяльності, забезпечивши оптимальність вибору конкретних форм і методів
соціально-виховного впливу.
Найбільш продуктивним етапом навчальної роботи з курсу буде моделювання
соціально-виховного заходу.
Важливо

відпрацювати

алгоритми

мислення

під

час

підготовки,

конструювання виховного заходу, апробування визначених підходів, долучившися
до колективного творення соціально-виховного заходу з конкретної теми, соціально
означеної проблеми. Студенти актуалізуватимуть логіку структурування виховного
заходу, алгоритми мислення у процесі визначення теми, формування змісту, відбору
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адекватних методів виховання. На занятті доцільно практикувати колективне
моделювання соціально-виховного заходу з конкретної теми.
Методично важливо забезпечити актуалізацію знань і конкретних практичних
умінь щодо структурування та підготовки виховного заходу. А тому заняття варто
починати зі звернення теоретичних знань, що представляють логіку структурної
побудови соціально-виховного заходу, далі зробити перехід до теоретикометодичного рівня осмислення проблеми, що представляє алгоритм мислення
соціального педагога на різних етапах моделювання заходу й у конкретних
ситуаціях вибору. За основу, як правило, береться досвід педагога, який розкриває
технологічний

аспект

організації

виховного

процесу,

і

задля закріплення

опрацьованого матеріалу студенти роблять спробу колективного моделювання
заходу. Цінність цього заняття полягає в тому, що вербалізується процес
колективного мислення, представляються обґрунтування авторів конкретних рішень
у всіх ситуаціях вибору. Крім того, викладач безпосередньо управляє процесом
творення моделі, оперативно коригуючи всі його аспекти, хід розгортання.
Логічним продовженням попереднього заняття буде апробація соціальновиховних заходів (їх елементів) окремими студентами групи. Важливо перевірити
ефективність самостійно створеної студентом моделі соціально-виховного заходу,
забезпечивши її адекватним обґрунтуванням, а також визначити рівень їх готовності
до організації та проведення виховної роботи, виконуючи функції соціального
педагога. Тому, передусім, слід забезпечити теоретичне обґрунтування створеної
моделі, колективне її обговорення. Також цінність представляє апробація елементів
виховних заходів, підготовлених для уявної учнівської або реальної студентської
аудиторії. Завершуватися заняття може індивідуальним або фронтальним аналізом
апробованих зразків.
Після колективного моделювання соціально-виховного заходу на занятті
студенти майже готові до індивідуального моделювання власних зразків у режимі
самостійної роботи. Студентам пропонується підготувати захід, який би вони хотіли
провести під час активної практики в школі. Студенти мають бути готовими
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захистити свою модель, обґрунтувавши доцільність кожного її елемента й
апробувати фрагмент такого заходу в студентській аудиторії.
Особливу увагу слід звернути на процес аналізу апробованих зразків, основу
якого складають об'єктивність, усебічність, глибина, логіка, коректність та ін.
Починати доцільно можна з колективного аналізу, а потім поступово переходити до
індивідуального. Проектування соціально-виховних заходів слугує основою для
системного планування основ організації життєдіяльності класного колективу.
Важливо забезпечити формування цілісного уявлення студентів про систему
соціально-виховної роботи школярів, розвиток умінь конструювання, планування
виховного процесу соціальної спрямованості. У цьому контексті студенти можуть
працювати над проблемами:
1. «Теоретико-методичні основи та практика забезпечення ефективності
соціалізації школярів»;
2. «Колективна розробка та захист варіанту планування життя уявного або
конкретного колективу»;
3. «Педагогіка співпраці в системі організації соціальної роботи школярів» та
ін.
Студенти закономірно доходять висновку, що виховні заходи зможуть
реалізувати свій соціально-виховний вплив лише тоді, коли вони будуть включені в
цілісну систему організації життєдіяльності школярів, виконують функції елементів
соціально-виховної діяльності, досягаючи як конкретних (ситуативних), так і
стратегічних цілей.
Другий важливий напрям формування готовності студента до соціальнопедагогічної професійної діяльності (у тому числі, перших його починань) може
полягати в тому, щоб допомогти йому отримати необхідні теоретичні та практичні
орієнтації під час планування

основ життєдіяльності колективу школярів,

оптимізації їхнього соціального середовища. Студенти можуть обговорити
технологію планування (алгоритми мислення на різних етапах формування плану), а
також конкретні зразки, підготовлені студентами. Достатньо ефективним може бути
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конкурс концепцій: «Мої перші професійні кроки». Тут студенти роблять спробу
спроектувати отримані в результаті опрацювання

попередніх тем навчальні

компетентності з теорії та практики організації соціально-виховної роботи школярів
на майбутню професійну діяльність, оцінити себе з позиції готовності до реалізації
соціально-виховних функцій.
Цінність представлення концепцій,

базових позицій, стилю та методики

організації соціально-виховної діяльності школярів, які вони можуть реалізувати
під час першої активної практики, складно переоцінити.
Студенти мають намагатися самовизначитися стосовно проблем:
•

якими Ви себе хочете бачити у майбутній професії;

•

якою уявляли свою першу зустріч зі школярами (варіант знайомства);

•

яких принципів будете дотримуватися в роботі з дітьми, що мають

проблеми соціальної адаптації;
•

який стиль взаємин із підлітками з адиктивною поведінкою будете

формувати;
•

які маєте конкретні «заготовки» для організації соціально-виховної

діяльності з дітьми та ін.
Таке заняття передбачає формування погляду на себе як на потенційного
соціального педагога-вихователя. Важливо самовизначитись: наскільки студент
готовий до реалізації своєї професійної функції – виховувати дітей з проблемами
навчання, саморозвитку, соціальної адаптації, яким він себе бачить, на які питання
він ще не дав собі відповіді, у чому я ще маю найбільші проблеми. Заняття
проводиться, як правило, у вигляді конкурсу, дискусії, методичного семінару.
Наступним етапом роботи в рамках навчального курсу є проведення
самоаналізу студентів за параметрами, що визначають їх готовність до організації
виховної діяльності школярів. Переслідується мета формування вмінь здійснювати
аналітико-рефлексійну діяльність стосовно процесу та результатів своєї професійної
підготовки, зокрема готовності до соціально-виховної роботи.
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Проводиться

представлення

результатів

самоаналізу,

які

інтегрально

визначають готовність студентів до соціально-виховної роботи та обґрунтування
методики їх написання. Як наслідок, виділяються пріоритетні напрями професійного
саморозвитку на основі проведеного самоаналізу, а також з’ясовуються форми й
методи професійного самовдосконалення з напрямів, що були визначені як
найбільш проблематичні.
Представлення та публічне обговорення кількох варіантів самоаналізу дає
змогу студентам не лише переконатися у правильності їх написання, а також
зрозуміти основні вимоги, які визначають ефективність аналізу.
Основна ж увагу приділяється коректності й обґрунтованості виявлення
пріоритетних напрямів професійного саморозвитку, бачення перспективи та
кінцевого результату цього процесу. Водночас, важливо обумовити й шляхи, форми,
методи ефективної самореалізації з зазначених напрямів. За потреби, студенти
звертаються до теоретичного матеріалу, до логіки, інтуїції і, безперечно, власного
досвіду.
Можна запропонувати підхід, за якого студенти формують групи за
виділеними пріоритетними напрямами саморозвитку й отримують завдання
підготувати необхідний методичний матеріал і виступити в ролі консультантів.
Надзвичайно актуальними і складними є теми, які стосуються методики і практики
професійного

саморозвитку.

Вони

передбачають

проектування

перспектив

самовдосконалення на основі практичних апробацій та аналізу готовності до
організації соціально-виховної роботи школярів.
Відбувається підготовка та представлення методичних матеріалів з тем, що
визначені студентами як пріоритетні для саморозвитку:
− основи теоретичної підготовка;
− аналіз досвіду практичної організації діяльності; практичні вправи;
− тренінги.
Це заняття має ініціювати інтенсивну роботу над собою з напрямів, що
представляють для кожного студента особистісну та професійну значущість.
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На занятті студенти розробляють стратегію, тактику, а також адекватне
методичне забезпечення особистісного, професійного саморозвитку виховного
спрямування,

які,

на

їхню

думку,

обумовлюють

продуктивність

процесу

самовдосконаленню. Студенти апробовують методичний матеріал, демонструючи
практичні вправи, конкретні методи роботи над собою. Закономірно, передбачається
продовження групової роботи у поєднанні з індивідуальною. На завершальному
занятті

відбувалося

підведення

підсумків

і

формулювання

методичних

рекомендацій, що забезпечують ефективність організації соціально-виховної
діяльності школярів, основних «заповідей» соціальному педагогу-вихователю.
Підводячи підсумки опрацювання навчального курсу «Методика соціальновиховної роботи школярів», слід узагальнити ключові аспекти теорії і практики
організації соціально-виховної діяльності школярів, визначити

загальний рівень

готовності студентів групи до реалізації соціально-виховних функцій.
Особлива увага має приділятися виявленню сильних аспектів у структурі
їхньої підготовки, детально проаналізувати найбільш слабкі, загальні для всіх або
більшості, і завершувати роботу слід у формі визначення загальних позицій стратегії
самопідготовки студентів, умов забезпечення її ефективності. Перша перспектива
цього процесу може бути намічена до першої активної практики. Таким чином,
формуючи програму, зміст і методику організації навчальної діяльності студентів,
важливо, передусім, ураховувати логіку та складність адаптаційних процесів у
структурі

навчальної

діяльності,

забезпечуючи

її

професійну,

соціальну

спрямованість, особистісну орієнтованість. під час реалізації експериментальної
програми було визначено методи і форми розвитку соціально-рефлексійної
компетентності студентів у процесі становлення їх педагогічної майстерності
Важливо виходити з позиції, що процесуально-технологічне забезпечення
розвитку

й

саморозвитку

адаптивної,

соціальної,

соціально-рефлексійної

компетентностей студентів реалізується в умовах особистісно орієнтованої
парадигми організації педагогічного процесу.

438
Ідеться про форми, методи, прийоми, а також методики, технології освітньої
діяльності, які мають ознаки особистісної орієнтованості за своєю суттю, тобто
реалізують формулу суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин її учасників, сприяючи
формуванню умов, оптимальних для особистісної самореалізації, проектування
індивідуальної траєкторії та програми професійного розвитку, інтегруючи освітній і
соціальний, життєвий простори.
Це можуть бути як традиційні методи організації педагогічного процесу, так й
інноваційні, які є результатом дослідницько-новаторських пошуків останніх
десятиліть:
– метод проблемного навчання, який дає змогу концентрувати увагу студентів
на найбільш важливих позиціях навчального заняття. Окремі питання можуть
позиціонуватися як проблеми, які значною мірою асоціюються з проблемами
реальної практики педагогічної діяльності вчителя, соціального середовища,
власного життєвого простору. Студенти мають можливість працювати над
виділенням базових протиріч, що лежать в основі проблеми, аналізувати їх сутність,
а також проектувати варіанти їх вирішення, обираючи оптимальний для умов, які
додатково створюються;
– методи вирішення педагогічних ситуацій, які є досить ефективними,
оскільки реально забезпечують адаптацію студентів до майбутньої професії,
соціального середовища, актуалізуючи аналітико-рефлексійні процеси, формуючи
позицію не формального (рецептурного) вирішення ситуацій, а комплексного їх
аналізу, виділення головних складових і чинників, що їх обумовлюють. Цінність цих
методів полягає в тому, що інтерпретація та вирішення ситуації сприяють
актуалізації теоретичних основ педагогічного процесу, за допомогою яких
проводиться кваліфікований аналіз практики, соціальної, життєвої проблеми,
представленої в конкретних ситуаціях із практики роботи сучасної школи,
інтегрованої в соціальне середовище. Будь-яка навчальна ситуація є складною й не
передбачає

однозначного

відпрацьовують

алгоритми

вирішення.
мислення,

Однак,

у

засвоюють

такий
загальну

спосіб
логіку

студенти
пошуку
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раціонального

способу

вирішення

проблем,

продиктованих

конкретною

навчальною, професійною, соціальною ситуацією;
– методи виконання колективних робіт творчого характеру. Це можуть бути
реферати, презентації, повідомлення, які студенти готують як представлення та
обґрунтування своїх позицій з навчальної, соціальної теми, яку вважали для себе
актуальною. Зокрема, це повідомлення для студентів, щодо яких вони мають
переконати одногрупників у своїй позиції, яка є спірною й не має однозначного
потрактування. Це є моделі різних форм та методів діяльності, які вони розробили
самостійно й можуть апробувати в школі, скажімо, під час практики;
– методи діалогічного навчання, які задають контекст спільної навчальної
діяльності на основі співпраці з викладачем, іншими студентами як суб’єктами
взаємодії;
– методи навчальних, наукових дискусій

та інших інтерактивних форм

навчання. Проблеми, які пропонувалися студентам для обговорення, можуть бути як
теоретичного, так і практичного характеру, залежно від рівня навчальної діяльності
студентів, сфери їхніх навчальних, професійних інтересів;
– виконання науково-дослідних завдань, які пропонуються групі студентів і
передбачають реалізацію як теоретичної складовою, так і експериментальних
досліджень із застосуванням діагностичного інструментарію, апробації системи
нововведень у практичну діяльність, зокрема, навчально-виховний процес школярів,
їх життєве, соціальне середовище.
Найбільш часті ускладнення й недоліки, властиві молодим учителям
(студентам-практикантам)
(за В. А. Кан Каликом):
1) під час складання конспектів;
2) під час складання різних планів;
3) під час адаптації до атмосфери педагогічної діяльності;
4) під час організації взаємовідносин з колегами;
5) під час першого знайомстві з класом;
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6) під час вивчення класу (незнання методів, невміння їх застосовувати);
7) під час організації контакту з класом;
8) під час вибору вірного тону та стилю взаємин з учнями;
9) під час налагодження контакту з важкими учнями;
10) під час складання характеристик на окремих учнів і на клас в цілому;
11) під час управління собою в різних ситуаціях;
12) під час ведення індивідуальної та колективної виховної роботи з дітьми;
13) під час організації взаємовідносин з батьками;
14) під час організаційної роботи в школі;
15) у ситуації емоційної напруги.
Недоліки:
1) невміння правильно відбирати і застосовувати методи виховання й
навчання;
2) невміння звертатися до дітей у ході педагогічної діяльності;
3) недостатньо розвинена культура мови;
4) недостатні професійно-лексичні дані;
5) неорганічність поведінки на уроці й під час спілкуванні з дітьми;
6) невміння організувати спілкування в різноманітних ситуаціях (урок,
виховна робота, гуртки та ін.);
7) невміння оперативно орієнтуватися в мінливих умовах, обставинах,
розгубленість;
8) невміння приймати оперативні рішення;
9) невміння адекватно формулювати й виконувати педагогічні завдання;
10) невміння за зовнішніми ознаками орієнтуватись у психологічній
атмосфері, настрої окремих дітей;
11) невміння емоційно налаштуватися на конкретний урок;
12) нездатність до емоційного перемикання;
13) нездатність виявити інтерес до знайомого матеріалу;
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14) невміння застосовувати різні прийоми спілкування задля успішного
розв'язування педагогічних задач;
15) невміння управляти спілкуванням з учнями;
16) слабке оволодіння певними комунікативними вміннями;
17) невміння налаштуватися на спілкування з дітьми;
18) невміння адекватно висловити та передати дітям необхідний настрій,
емоції, думки;
19) невміння визначити свій стиль спілкування з дітьми;
20) невміння відступати від конспекту уроку в разі потреби;
21) скутість міміки, пантоміміки в ході спілкування з учнями;
22) невміння планувати й органічно поєднувати різні методи навчання і
виховання;
23) невміння пристосувати свої поведінку та спілкування до конкретних
ситуацій;
24) нездатність створювати в класі творчу атмосферу колективних пошуків і
роздумів;
25) нездатність налагоджувати взаємини школярів і непомітно впливати на
них;
26) невміння вести довірливу бесіду з дітьми, налаштувати на неї й
організувати її;
27) нездатність емоційно ідентифікувати себе з класом і окремими учнями;
28) недостатність педагогічної спостережливості, пильності;
29) недостатньо розвинена педагогічна уява й здатність до прогнозування;
30) недостатньо розвинена педагогічна інтуїція, здатність приймати рішення
за умов дефіциту часу й інформації;
31) невміння аналізувати свій і чужий досвід і творчо використовувати його,
робити методичні узагальнення;
32) недостатнє практичне володіння методами психолого-педагогічних
досліджень;
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33) невміння працювати з програмами, методичною літературою;
34) нездатність відчувати соціально-психологічну атмосферу уроку та
впливати на неї;
35) невміння прогнозувати й управляти міжособистісними взаєминами в
учнівському колективі;
36) відсутність педагогічного такту;
37) нерозвиненість педагогічного мислення, слабке його використання у
педагогічній діяльності;
38) невміння забезпечити єдність ділового й особистісного аспектів
спілкування в ході навчально-виховної діяльності;
39) нерозвиненість товариськості як професійно важливої якості;
40) неспроможність долати негативні установки по відношенню до окремих
учнів, приховувати своє роздратування;
41) нездатність захопити дітей своїм предметом;
42) невміння сформувати необхідну про себе думку в учнів;
43) невміння викликати позитивне ставлення дітей до себе;
44) відсутність вдумливого сприйняття й аналізу педагогічних явищ і фактів;
45) невміння організувати дітей на активну громадсько-корисну роботу;
46) невміння грати з учнями, захопитися спільної з ними діяльністю;
47) нездатність критично оцінювати свою педагогічну діяльність;
48) невміння правильно спланувати свій робочий час.
Знання власних психологічних особливостей, сильних і слабких сторін свого
характеру потрібно вчителеві для самовдосконалення себе як професіонала, для
встановлення контакту з учнями у процесі педагогічного спілкування. Усе це у
підсумку формує авторитет учителя в очах учнів, який є каталізатором впливу
вчителя на учнів у процесі його навчально-виховної діяльності. Тому педагогу слід
вивчати не лише учнів, але й самого себе. Для цього існує низка опитувальників, за
умови отримання щирих відповідей на питання яких можна скласти більш-менш
адекватне уявлення про свої психологічні особливості.
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Було також використано у практичній діяльності Вправи на розвиток умінь
докомунікативного орієнтування (під час виробничої практики); Вправи на
розвиток умінь встановлення контакту (див. Додатки).
Обґрунтування у процесі здійснення формувальних впливів набули форми,
методи розвитку соціальної, соціально-рефлексійної компетентностей у
контексті формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя.
Педагогічна майстерня. Проект особистісно, соціально орієнтованої
школи майбутнього.
Проект віртуальної школи нового покоління.
Соціально-педагогічний кейс «Соціальні проблеми сучасного вчителя».
Педагогічна ігротехніка «Алфавіт».
Метод «Перетворюємо проблеми на цілі».
Метод «Ліцензія на здобуття знань».
Ділова гра «Деспот».
Ділова гра «Класний керівник».
Факультатив

для

студентів

педагогічних

закладів

вищої

освіти

«СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ».
Для викладачів, яких було залучено до експериментальної роботи було
організовано та проведено науково-методичний семінар «Соціально-педагогічні
ситуації: конструювання і використання в навчально-виховному процесі».
У процесі проведення формувального етапу експериментальної роботи було
розроблено Комплекс завдань-ситуацій для розвитку соціальної рефлексії
майбутнього педагога.
Активно використовувалися Конструктор задач С. Ілюшина та форма
роботи «Творчі майстерні».
Було

підготовлено

«Методичні

рекомендації

щодо

підвищення

результативності процесів формування адаптивної та соціально-рефлексійної
компетентностей майбутнього вчителя».
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З орієнтацією на подолання наявних в освіті проблем і недоліків було
сформовано

«Методичні

рекомендації

для

викладача

як

організатора

педагогічного процесу, ураховуючи компетентнісну спрямованість реформ, у
контексті яких актуалізуються адаптаційні й аналітико-рефлексійні процеси,
а також «Методичні рекомендації щодо розвитку адаптивної, соціальнорефлексійної діяльності студента (майбутнього вчителя) у межах навчального
заняття».
Цікавим практичним доробком стали «Рекомендації для студентів».
Розроблено та імплементовано у практику освітнього процесу у вищій
педагогічній школі «Методичні рекомендації щодо формування соціально
орієнтованого

освітнього

простору,

забезпечення

ефективної

взаємодії

викладача та студентів у структурі освітньої діяльності, формування
студента

як

педагогічної

суб’єкта

навчання,

майстерності

професійного

становлення,

розвитку

у відповідному соціокультурному, освітньому

середовищі».
Популярністю користувалася у практичній діяльності викладачів вищої
педагогічної

школи

«ПРОГРАМА

АДАПТАЦІЇ

СТУДЕНТІВ-

ПЕРШОКУРСНИКІВ».
Застосовували у процесі навчання гуманітарних дисциплін «Десять порад
молодому вчителю від Семена Богуславського».
Таким чином, у процесі реалізації експериментальної програми максимально
застосовувалися інтерактивні форми та методи навчання, інноваційні технологі та
ІТ-технології із загальним підпорядкуванням основному завданню дослідження –
цілеспрямованому формуванню соціальної рефлексії майбутніх учителів за
активного використання дидактичного потенціалу гуманітарних дисциплін.
5.4 Узагальнення й аналіз результатів експериментальної роботи
На конторольному етапі дослідно-експериментальної роботи було здійснено
комплексне діагностування рівня сформованості соціальної рефлексії майбутніх
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учителів післі завершення реалізації програми експериментальних дій, спрямованої на
забезпечення цілеспрямованого психолого-дидактичного впливу на процес формування
досліджуваного

дидактичного

феномена.

Отже,

метою

контрольного

етапу

експериментальної роботи було: виявити динаміку змін у рівнях сформованості
соціальної рефлексії в студентів експериментальної та контрольної груп, а також на
грунті аналізу цієї динаміки довести із застосуванням методів математичної статистики
правильність висунутої на початку дослідження гіпотези (чи спростувати її) про те, що
рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх

учителів залежить від

забезпечення теоретико-методологічного обґрунтування, розробки та імплементації в
освітній процес педагогічних закладів вищої освіти інтегрально-функціональної моделі
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін, котра поетапно розгортається як практика реалізації створення таксономічної
єдності ієрархізованих дидактичних умов (на трьох рівнях).
На контрольному етапі педагогічного експерименту було здійснено повторне
діагностування рівня сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів відповідно
до розробленої структури цього комплікативного і подекуди контраверсійного для
сприймання дидактичного феномена, критеріїв і критеріально-обумовлених показників
(за виявом яких визначається рівень сформованості), із застосуванням подібного
діагностичного інструментарію, який було використано на початку експериментальної
роботи (на констатувальному етапі педагогічного експерименту).
Таким чином, після завершення дослідно-експериментальної роботи було
проведено діагностичний зріз, ідентичний (за більшістю ознак) тому, котрий було
здійснено на констатувальному етапу дослідження. Про результативність і дієвість
проведеної роботи у межах імплементації в освітній процес авторської інтегральнофункціональної моделі формування соціальної рефлексії майбутніх учителів і створення
відповідного комплексу дидактичних умов зроблено висновок з позицій ґрунтовного
вивчення якісних та кількісних змін, які відбулися за ознаками показників соціальної
рефлексії майбутнього вчителя, а саме:

446

- поглиблення

потребнісної сфери студентів – майбутніх учтелів – у напрямі

самопізнання й усвідомлення потреби в соціальній рефлексії як чинника професійнопедагогічного саморозвитку;

- підвищення

рівня вияву у різноманітних варіаціях інтерпретаційності та

проблемно-перетворювального

характеру

мислення

студентів,

що

активно

спостерігалося під час здобуття ними соціально-значущого знання та розв’язування
соціально-значущих ситуацій;

- посилення спрямованості пізнання на особистий внутрішній світ;
- позитивна динаміка щодо сформованості здатності до

соціальної

обґрунтованості суджень і висновків, а також здатності до самопізнання,
самоусвідомлення в соціальному контексті;

- вияв адекватності самосприняття й адекватного ставлення до інших;
- покращення здатності до самовизначення в соціальному, життєвому просторі, а
також здатності формувати взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі дітьми) на
основі наявних результатів розвитку соціальної рефлексії;

- спостереження

активації у здійсненні рефлексійних операцій і предметно-

практичних дій;

- демонстрація студентами –

майбутніми вчителями – гарної обізнаності щодо

методів розвитку соціальної рефлексії;

- суттєве

покращення

здатності

до

саморозвитку

соціально-рефлексійної

компетентності та здатності до ефективної діяльності на основі результатів соціальної
рефлексії.
Статистична значущість отриманої динаміки зміни рівня сформованості
соціальної рефлексії майбутніх учителів визначалася за
Отримані значення

критерієм Пірсона.

для показників експериментальної групи підтвердили

достовірність отриманих позитивних зрушень у рівнях сформованості досліджуваного
дидактичного феномена на високому статистичному рівні, що узагальнено в табл. 5.15.
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Таблиця 5.15
Динаміка зміни рівня сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів
за відповідними критеріально-обумовленими ознаками

Потреба в
самопізнанні
Усвідомлення
потреби в
соціальній
рефлексії як
чинника
професійного
саморозвитку,
формування
власного
соціального
життєвого
простору
Інтерпретаційність мислення
Проблемноперетворювальни
й характер
мислення
Спрямованість
пізнання на
особистий
внутрішній світ
Здатність до
соціальної
обґрунтованості
суджень і
висновків
Здатність до
самопізнання,
самоусвідомлення
в соціальному
контексті
Адекватність
самосприйняття й
адекватність
ставлення до
інших
Здатність до
самовизначення в
соціальному,
життєвому
просторі

Констатувальний
етап
Н
С
Д
В

Н

С

Д

В

Динаміка
((ni1–ni2)2/ni2)х2
Н
С
Д
В

Егр

21

25

28

26

10

20

31

39

5,76 1,00 0,32 6,50

Кгр

24

28

26

22

24

26

26

24

0,00 0,14 0,00 0,18

Егр

24

14

30

32

10

17

35

38

8,17 0,64 0,83 1,13

34

10

24

32

1,19 2,25 0,07 0,07

29

1,25 4,9

Група

Критеріальнообумовлені
показники

Контрольний етап

Кгр 28,2

16

Егр

20

40

25

15

15

26

30

Кгр

22

36,9

23

18,1

20

34,9

25

Егр

12

36

39

13

6

19

47

Кгр

10

Егр

16

21

24

39

6

12

29

53

6,25 3,86 1,04 5,03

Кгр

16

19

25

40

14

16

27

43

0,25 0,47 0,16 0,23

Егр

24

24

34

18

13

17

40

30

5,04 2,04 1,06 8,00

Кгр

20

28

36

16

19

28

38

16

0,05 0,00 0,11 0,00

Егр

35

29

24

12

20

35

30

25

6,43 1,24 1,50 14,08

Кгр

38

28

20

14

36

27

23

14

0,11 0,04 0,45 0,00

Егр 50,5

25

14,5

15

24,5

20

25,5

30

13,3 1,00 8,34 15,00

Кгр 49,2

24

12,8

14

48

24

14

16

0,03 0,00 0,11 0,29

Егр

16

43

25

16

10

50

32

28

2,25 1,14 1,96 9,00

Кгр

17

38

27

18

15

36

29

20

0,24 0,11 0,15 0,22

25,3 30,5

31,6 37,6 10,8

10

1

13,07

20,1 0,18 0,11 0,17 0,22
28

3,00 8,03 1,64 17,31

29,6 39,6 10,8 0,00 0,13 0,11 0,00
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Критеріальнообумовлені
показники
Здатність
формувати
взаємовідносини з
іншими людьми
(у тому числі
дітьми) на основі
результатів
соціальної
рефлексії
Активованість
рефлексійних
операцій та
предметнопрактичних дій
Володіння
методами
розвитку
соціальної
рефлексії
Здатність до
саморозвитку
соціальнорефлексійної
компетентності
Здатність до
ефективної
діяльності на
основі результатів
соціальної
рефлексії

Група

Продовж. табл. 5.15
Констатувальний
етап
Н
С
Д
В

Контрольний етап
Н

С

Егр 40,6 30,3 17,6 11,5 30,1 22,2

Кгр 40,8

30

17,2

12

40,2

Егр 36,8 29,1 20,1

14

23

13,7

36

28

33

8,7
16

Кгр 37,2 29,1
Егр

18

Кгр

18

20

21,6 27,4

Егр 39,7

30

Д
24

В

Динаміка
((ni1–ni2)2/ni2)х2
Н
С
Д
В

23,7 2,72 2,17 2,33 12,94

17,8

12

0,01 0,00 0,02 0,00

20,3 29,7

27

5,18 2,66 4,59 12,07

22

14

0,04 0,04 0,20 0,01

10

34,3

47

4,81 6,23 1,74 5,94

21

30,2 32,8 0,22 0,05 0,03 0,13

22

29,2 30,8

20

18,5 21,8 20,2 12,3 27,2 40,3 9,58 2,96 4,09 15,70

Кгр 40,9 21,3

16

21,7

40

19,7

18

22,3 0,02 0,12 0,25 0,02

Статистичний аналіз також показує, що отримані результати змін у рівнях
сформованості показників соціальної рефлексії майбутніх учителів у контрольній
групі мають ознаки випадкового характеру та пов’язані здебільшого з перебігом
освітнього процесу у вищій педагогічній школі в цілому, загальним розвитком і
професійним становленням студентів.
Дослідження

за

критеріально-обумовленим

показником:

потреба

в

самопізнанні та за показником усвідомлення потреби в соціальній рефлексії як
чинника професійного саморозвитку, формування власного соціального, життєвого
простору виявило суттєві відмінності у потребнісно-мотиваційній сфері студентів в
експериментальній і контрольній групах. Наочно отримані результати представлено
на рис. 5.14 і рис. 5. 15.
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Рис. 5.14. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: потреба в самопізнанні на контрольному
етапі експерименту
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Рис. 5.15. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: усвідомлення потреби в соціальній
рефлексії як чинника професійного саморозвитку, формування власного
соціального, життєвого простору (на контрольному етапі експерименту)
В експериментальній групі в студентів спостерігається домінування соціальнотворчого (високого) і самостійно-відтворювального (достатнього) рівнів вияву ознак
розвитку потребнісної сфери в напрямі поглиблення самопізнання.
Розглянемо
показником:

динаміку

змін,

інтерпретаційність

яка

відбулася

мислення.

Так,

за

критеріально-обумовленим

кількість

студентів,

котрі
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продемонстрували

соціально-творчий

(високий)

і

самостійно-відтворювальний

(достатній) рівні за цим показником на контрольному етапі експерименту зросла до 59 %
в експериментальній групі. У контрольній групі частка таких студентів значно менше і
становить 45,1 %. Результати рівня вияву інтерпретаційності мислення узагальнено
представлено на рис. 3.17.

Рис. 5.16. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: інтерпретаційність мислення (на
контрольному етапі експерименту)
Суттєві зміни спостерігаються також у студентів експериментальної групи щодо
вияву проблемно-перетворювального характеру мислення. Констатовано, що кількість
студентів, котрі продемонстрували соціально-творчий (високий) і самостійновідтворювальний (достатній) рівні за цим показником на контрольному етапі
експерименту зросла до 75 % в експериментальній групі. Одночасно, маємо зазначити,
що в контрольній групі частка таких студентів значно менше і становить 50,4 %.
Результати рівня вияву проблемно-перетворювального характеру мислення узагальнено
представлено на рис. 5.17.
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Рис. 5.17. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: проблемно-перетворювальний характер
мислення (на контрольному етапі експерименту)
Позитивна динаміка стосовно вияву рівня сформованості соціальної рефлексії
майбутніх учителів за критеріально-обумовленим показником: спрямованість
пізнання на особистий внутрішній світ підтверджується тим, що кількість студентів,
котрі продемонстрували соціально-творчий (високий) і самостійно-відтворювальний
(достатній) рівні за цим показником на контрольному етапі експерименту зросла до
82 % в експериментальній групі. Одночасно, маємо зазначити, що в контрольній
групі частка таких студентів значно менше і становить 60 %. Результати рівня вияву
спрямованості пізнання на особистий внутрішній світ у майбутніх учителів
узагальнено представлено на рис. 5.18.
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Рис. 5.18. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: спрямованість пізнання на особистий
внутрішній світ (на контрольному етапі експерименту)
Порівняння з даними констатувального етапу експерименту дає змогу
констатувати

наявність

суттєвої

позитивної

динаміки

зміни

рівня

вияву

критеріально-обумовленого показника: здатність до соціальної обґрунтованості
суджень і висновків, а також позитивну динаміку рівня вияву здатності до
самопізнання, самоусвідомлення в соціальному контексті. Так, в експериментальній
групі кількість студентів, котрі виявили соціально-творчий (високий) і самостійновідтворювальний (достатній) рівень за першим показником становить 70 %, а за
другим – 65 %. У контрольній групі ці показники значно гірші: за першим
показником – 54 %, а за другим – 37 %.
Результати

рівня вияву здатності майбутніх

учителів до

соціальної

обгрунтованості суджень і висновків узагальнено представлено на рис. 5.19.
Результати рівня вияву здатності майбутніх учителів до самопізнання,
самоусвідомлення в соціальному контексті узагальнено представлено на рис. 5.20.
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Рис. 5.19. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: здатність до соціальної обгрунтованості
суджень і висновків (на контрольному етапі експерименту)

Рис. 5.20. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: здатність до самопізнання,
самоусвідомлення в соціальному контексті (на контрольному етапі експерименту)
Позитивні зрушення спостерігаємо також за отриманими результатами
діагностування рівня сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим

показником:

адекватність

самосприйняття

й

адекватність ставлення до інших, а також за критеріально-обумовленим
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показником: здатність до самовизначення в соціальному, життєвому просторі.
Так, в експериментальній групі кількість студентів, котрі виявили соціальнотворчий (високий) і самостійно-відтворювальний (достатній) рівень за першим
показником становить 55,5 %, а за другим – 60 %. У контрольній групі ці показники
значно гірші: за першим показником – лише 30 %, а за другим – 49 %.
Результати рівня вияву адекватності самосприйняття й адекватності ставлення
до інших, отримані в ході проведення діагностування на контрольному етапі
педагогічного експерименту, узагальнено представлено на рис. 5.21.
Результати рівня вияву здатності до самовизначення в соціальному,
життєвому просторі, отримані в ході проведення діагностування на контрольному
етапі педагогічного експерименту, узагальнено представлено на рис. 5.22.
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Рис. 5.21. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: адекватність самосприйняття й
адекватність ставлення до інших (на контрольному етапі експерименту)
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Рис. 5.22. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: здатність до самовизначення в соціальному,
життєвому просторі (на контрольному етапі експерименту)
Певну позитивну динаміку спостерігаємо також під час діагностування двох
критеріально-обумовлених показників як ознак сформованості соціальної рефлексії
майбутніх учителів, а саме: здатність формувати взаємовідносини з іншими людьми (у
тому числі дітьми) на основі результатів соціальної рефлексії; активованість
рефлексійних операцій та предметно-практичних дій. Отже, в експериментальній групі
кількість студентів, котрі виявили соціально-творчий (високий) і самостійновідтворювальний (достатній) рівень за першим показником становить 47,7 %, а за
другим – 56,7 %. У контрольній групі ці показники значно гірші: за першим показником
– лише 39,8 %, а за другим – 36 %.
Результати рівня вияву здатності формувати взаємовідносини з іншими людьми (у
тому числі дітьми) на основі результатів соціальної рефлексії, отримані в ході
проведення діагностування на контрольному етапі педагогічного експерименту,
узагальнено представлено на рис. 5.23.
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Результати рівня активованості рефлексійних операцій та предметно-практичних
дій, отримані в ході проведення діагностування на контрольному етапі педагогічного
експерименту, узагальнено представлено на рис. 5.24.

Рис. 5.23. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: здатність формувати взаємовідносини з
іншими людьми (у тому числі дітьми) на основі результатів соціальної рефлексії (на
контрольному етапі експерименту)

Рис. 5.24. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: активованість рефлексійних операцій та
предметно-практичних дій (на контрольному етапі експерименту)
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У процесі діагностування динаміки змін у розподілі студентів за рівнями вияву
двох останніх критеріально-обумовлених показників (котрі відіграють максимально
важливу й цінну роль у визначенні загального рівня сформованості соціальної рефлексії
майбутніх учителів), а саме: володіння майбутніми вчителями методами розвитку
соціальної рефлексії та в інтегрально-контамінаційній єдності вияву їхньої здатності до
саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності та здатності до ефективної
діяльності на основі результатів соціальної рефлексії, – спостерігаємо суттєво важливу
позитивну динаміку зрушень. Отже, в експериментальній групі кількість студентів, котрі
виявили соціально-творчий (високий) і самостійно-відтворювальний (достатній) рівень
за першим показником становить 81,3 %, а за другим – 67,5 %. У контрольній групі ці
показники значно гірші: за першим показником – лише 63 %, а за другим – 40,3 %.
Результати рівня володіння майбутніми вчителями методами розвитку соціальної
рефлексії, отримані в ході проведення діагностування на контрольному етапі
педагогічного експерименту, узагальнено представлено на рис. 5.25.
Результати рівня вияву в інтегрально-контамінаційній єдності їхньої здатності до
саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності та здатності до ефективної
діяльності на основі результатів соціальної рефлексії, отримані в ході проведення
діагностування на контрольному етапі педагогічного експерименту, узагальнено
представлено на рис. 5.26.

Рис. 5.25. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленим показником: володіння майбутніми вчителями методами
розвитку соціальної рефлексії (на контрольному етапі експерименту)
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Рис. 5.26. Рівень сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів за
критеріально-обумовленими показниками: в інтегрально-контамінаційній єдності
вияву здатності до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності та
здатності до ефективної діяльності на основі результатів соціальної рефлексії (на
контрольному етапі експерименту)
Рівні статистичної значущості емпіричних даних, отриманих у процесі
експериментальної роботи було проаналізовано на основі застосування визначення
середнього арифметичного та коефіцієнта погодженості

Пірсона (хі-квадрат) –

коефіцієнта, котрий ґрунтується на наближенні частоти вияву певної ознаки в різних
наявних вибірках, котра вимірюється за номінативною шкалою.
Коефіцієнт

Пірсона дорівнює сумі квадратів відхилень результатів останнього

вимірювання від першого. Розрахунок коефіцієнту

Пірсона здійснюється за

формулою:

,
де

(5.1)

– частоти результатів спостережень на констатувальному етапі;
– частоти результатів спостережень, зроблених на підсумковому етапі, другий
підсумковий зріз;
i – загальна кількість груп, на які розділилися результати спостережень.
Коефіцієнт

Пірсона відповідає на питання про те, чи з однаковою частотою

спостерігаються різні значення певної ознаки у двох або більше емпіричних розподілах.
Чим більша розбіжність між двома розподілами, що зіставляють, тим більше емпіричне
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значення

» [734]. У посібниках з математичної статистики виокремлюються такі

обмеження критерію:
– обсяг вибірки повинен бути достатньо великим: n ≥ 30 (у здійснюваному
дослідженні, відповідно, 172 та 178 студентів);
– вибрані розряди мають охоплювати весь діапазон варіативності ознак [734].
За критеріально-обумовленим показником: потреба в самопізнанні
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

2 

Пірсона виявляє значення:

(10  21) 2 (20  25) 2 (31  28) 2 (39  26) 2



 13,58 ,
(21)
(25)
(28)
(26)

за табличною інформацією «Критичні значення

(5.2)

- критерію, що відповідають різним

ймовірностям похибки та різним ступеням свободи з’ясовуємо ступінь значущості
різниці на початку й наприкінці дослідницької роботи в розподілі оцінок. Значення,
отримане за підрахунками 13,58 виявляється більшим у порівнянні з відповідним
табличним значення коефіцієнта

Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і

похибки 0,05 (13,58>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

2 

Пірсона має значення:

(24  24) 2 (26  28) 2 (26  26) 2 (24  22) 2



 0,32 . (5.3)
(24)
(28)
(26)
(22)

Отримуємо значення коефіціента

Пірсона 0,32 <7,815.

За критеріально-обумовленим показником: усвідомлення потреби в соціальній
рефлексії як чинника професійного саморозвитку, формування власного соціального
життєвого простору
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє

значення:
2 

(10  24) 2 (17  14) 2 (35  30) 2 (38  32) 2



 10,77 .
(24)
(14)
(30)
(32)

(5.4)
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Отримуємо за результатами підрахунку значення 10,77, котре виявляється
більшим за відповідне табличне значення коефіцієнта

Пірсона 7,815 для 3

ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (10,77>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(34  28,2) 2 (10  16) 2 (24  25,3) 2 (32  30,5) 2
 



 3,58 .
(28,2)
(16)
(25,3)
(30,5)
2

(5.5)

Отримуємо за результатами підрахунку значення коефіцієнта

Пірсона

3,58<7,815.
За критеріально-обумовленим показником: інтерпретаційність мислення
для експериментальної групи студентів коефіцієнт
2 

Пірсона виявляє значення:

(15  20) 2 (26  40) 2 (30  25) 2 (29  15) 2



 20,22 .
(20)
(40)
(25)
(15)

(5.6)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 20,22, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (20,22 >7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(20  22) 2 (34,9  36,9) 2 (25  23) 2 (20,1  18,1) 2
 



 0,69 .
(22)
(36,9)
(23)
(18,1)
2

(5.7)

Отримауємо за результатами підрахунку значення коефіцієнта

Пірсона

0,69<7,815.
За

критеріально-обумовленим

показником:

проблемно-перетворювальний

характер мислення
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

2 

Пірсона виявляє значення:

(6  12) 2 (19  36) 2 (47  39) 2 (28  13) 2



 29,98 .
(12)
(36)
(39)
(13)

(5.8)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 29,98, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (29,98>7,815);
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для контрольної групи студентів коефіцієнт
2 

Пірсона виявляє значення:

(10  10) 2 (29,6  31,6) 2 (39,6  37,6) 2 (10,8  10,8) 2



 0,23 .
(10)
(31,6)
(37,6)
(10,8)

Отримуємо значення коефіцієнта

(5.9)

Пірсона 0,23<7,815.

За критеріально-обумовленим показником: спрямованість пізнання на
особистий внутрішній світ
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє

значення:
(6  16) 2 (12  21) 2 (29  24) 2 (53  39) 2
 



 16,17 .
(16)
(21)
(24)
(39)
2

(5.10)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 16,17, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,5 (16,17>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт Пірсона виявляє значення:
(14  16) 2 (16  19) 2 (27  25) 2 (43  40) 2
 



 1,11 .
(16)
(19)
(25)
(40)
2

Отримуємо значення коефіцієнта
За

критеріально-обумовленим

(5.11)

Пірсона 1,11<7,815.

показником:

здатність

до

соціальної

обґрунтованості суджень і висновків
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(13  24) 2 (17  24) 2 (40  34) 2 (30  18) 2
 



 16,14 ;
(24)
(24)
(34)
(18)
2

(5.12)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 16,14, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (16,14>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(19  20) 2 (28  28) 2 (38  36) 2 (16  16) 2
 



 0,16 .
(20)
(28)
(36)
(16)
2

(5.13)
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Отримуємо значення коефіцієнта
За

критеріально-обумовленим

Пірсона 0,16<7,815.

показником:

здатність

до

самопізнання,

самоусвідомлення в соціальному контексті
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

2 

Пірсона виявляє значення:

(20  35) 2 (35  29) 2 (30  24) 2 (25  12) 2



 23,25 .
(35)
(29)
(24)
(12)

(5.14)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 23,25 котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (23,25>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(36  38) 2 (27  28) 2 (23  20) 2 (14  14) 2
 



 0,59 .
(38)
(28)
(20)
(14)
2

Отримуємо значення коефіцієнта

(5.15)

Пірсона 0,59<7,815).

За критеріально-обумовленим показником: адекватність самосприйняття й
адекватність ставлення до інших
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(24,5  50,5 ) 2 (20  25 ) 2 (25,5  14 ,5) 2 (30  15 ) 2
 



 37,73 .
(50,5 )
(25 )
(14 ,5)
(15 )
2

(5.16)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 37,73, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (37,73>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(48  49,2) 2 (24  24) 2 (14  12,8) 2 (16  14) 2
 



 0,43.
(49,2)
(24)
(12,8)
(14)
2

Отримуємо значення коефіцієнта

Пірсона 0,43<7,815).

(5.17)
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За критеріально-обумовленим показником: здатність до самовизначення в
соціальному, життєвому просторі
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє

значення:

(10  16) 2 (50  43) 2 (32  25) 2 (28  16) 2
 



 14,35 .
(16)
(43)
(25)
(16)
2

(5.18)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 14,35, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (14,35>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значеня:

(15  17) 2 (36  38) 2 (29  27) 2 (20  18) 2
 



 0,71 .
(17)
(38)
(27)
(18)
2

Отримуємо значення коефіцієнта
За

критеріально-обумовленим

(5.19)

Пірсона 0,71<7,815.
показником:

здатність

формувати

взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі дітьми) на основі результатів
соціальної рефлексії
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє

значення:
2 

(30,1  40,6) 2 (22,2  30,3) 2 (24  17,6) 2 (23,7  11,5) 2



 20,15 .
(40,6)
(30,3)
(17,6)
(11,5)

(5.20)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 20,15, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (20,15>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(40,2  40,8) 2 (30  30) 2 (17,8  17,2) 2 (12  12) 2
 



 0,03 . (5.21)
(40,8)
(30)
(17,2)
(12)
2

Отримуємо значення коефіцієнта

Пірсона 0,03<7,815.
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За

критеріально-обумовленим

показником:

активованість

рефлексійних

операцій та предметно-практичних дій
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(23  36,8) 2 (20,3  29,1) 2 (29,7  20,1) 2 (27  14 ) 2
 



 24,49 .
(36,8)
(29,1)
(20,1)
(14 )
2

(5.22)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 24,49, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (24,49>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(36  37,2) 2 (28  29,1) 2 (22  20) 2 (14  13,7) 2
 



 0,29 . (5.23)
(37,2)
(29,1)
(20)
(13,7)
2

Отримане значення коефіцієнта

Пірсона 0,29<7,815.

За критеріально-обумовленим показником: володіння методами розвитку
соціальної рефлексії
для експериментальної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє

значення:
(8,7  18) 2 (10  21,6) 2 (34,3  27,4) 2 (47  33) 2
 



 18,71 . (5.24)
(18)
(21,6)
(27,4)
(33)
2

Отримуємо за результатами підрахунку значення 18,71, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (18,71>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(16  18) 2 (21  22) 2 (30,2  29,2) 2 (32,8  30,8) 2
 



 0,43 .
(18)
(22)
(29,2)
(30,8)
2

Отримуємо значення коефіцієнта

(5.25)

Пірсона 0,43<7,815.

За критеріально-обумовленими показниками в інтегрально-контамінаційній
єдності: здатність до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності та
здатність до ефективної діяльності на основі результатів соціальної рефлексії
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для експериментальної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє

значення:

2 

(20,2  39,7) 2 (12,3  20) 2 (27,2  18,5) 2 (40,3  21,8) 2



 32,33 .
(39,7)
(20)
(18,5)
(21,8)

(5.26)

Отримуємо за результатами підрахунку значення 32,23, котре виявляється
більшим у порівнянні з відповідним критичним табличним значенням коефіцієнта
Пірсона 7,815 для 3 ступенів свободи m–1=3 і похибки 0,05 (32,33>7,815);
для контрольної групи студентів коефіцієнт

Пірсона виявляє значення:

(40  40,9) 2 (19,7  21,3) 2 (18  16) 2 (22,3  21,7) 2
 



 0,41.
(40,9)
(21,3)
(16)
(21,7)
2

Отримуємо значення коефіцієнта

(3.27)

Пірсона 0,41<7,815.

Отже, на грунті здійсненого статистичного аналізу результатів діагностичного
зрізу, отриманих у процесі експериментальної роботи на момент її завершення, можемо
констатувати ефективність імплементації в освітній процес вищої педагогічної школи
інтегрально-функціональної моделі формування соціальної рефлексії майбутніх учителів
у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, котра розгортається поетапно за створення
таксономічної єдності ієрархізованих дидактичних умов. Доведенням доцільності та
результативності організації та здійснення такої діяльності є зафіксована за
використання методів математичної статистики позитивна статистично значуща
динаміка рівня сформованості соціальної рефлексії в студентів експериментальної
групи. Висновок здійснюється на основі результатів емпіричного дослідження,
організованого та проведеного як традиційний педагогічний експеримент, який
поетапно здійснювався у природніх умовах і передбачав реалізацію експериментальної
програми, спрямованої на забезпечення ефективності й результативності формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. В
експериментальній роботі брали участь 350 студентів (контрольна та експериментальна
групи) та понад 120 викладачів педагогічних закладів вищої освіти.
Таким чином, можемо констатувати, що на основі всебічного вивчення та
обґрунтування теоретико-методологічних і психолого-дидактичних засад проблеми
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формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін, а також здійсненого експериментального дослідження (проведення
педагогічного експерименту), мета дисертаційної праці досягнута, завдання виконані,
правильність висунутої на початку дослідження гіпотези доведена.
Висновки до розділу 5
У розділі описано, яким чином здійснювалася дослідно-експериментальна
апробація інтегрально-функційної дидактичної моделі формування соціальної
рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
Визначено, що здійснення будь-якої дослідно-експериментальної роботи потребує
до її початку визначення критеріально-показникової бази задля того, щоб можна було
чітко дібрати діагностичний інструментарій для вимірювання рівня сформованості чи
розвитку досліджуваного дидактичного феномену.
Відповідно до розробленої структури соціальної рефлексії майбутнього вчителя
нами було виділено чотири основних критерії, за якими має здійснюватися вияв рівня
сформованості соціальної рефлексі, а саме: потребнісно-мотиваційний; соціальнокогнітивний; перцептивно-соціальний; діяльнісно-результативний.
До сукупності показників потребнісно-мотиваційного критерію включено
наступні: потреба в самопізнанні; усвідомлення потреби в соціальній рефлексії як
чинника професійного саморозвитку, формування власного соціального, життєвого
простору.
До сукупності показників соціально-когнітивного критерію включено наступні:
інтерпретаційність

мислення;

проблемно-перетворювальний

характер

мислення;

спрямованість пізнання на особистий внутрішній світ; здатність до соціальної
обґрунтованості суджень і висновків; здатність до самопізнання, самоусвідомлення в
соціальному контексті.
До сукупності показників перцептивно-соціального критерію включено наступні:
адекватність самосрийняття й адекватність ставлення до інших; здатність до
самовизначення

всоціальному,

життєвому

просторі;

здатність

формувати
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взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі дітьми) на основі результатів
соціальної рефлексії.
До сукупності показників діяльнісно-результативного критерію включено
наступні: активованість рефлексійних операцій та предметно-практичних дій;
володіння методами розвитку соціальної рефлексії; здатність до саморозвитку
соціально-рефлексійної компетентності; здатність до ефективної діяльності на основі
результатів соціальної рефлексії.
Вияв сформованості соціальної рефлексії майбутніх учителів можна визначити за
описаними відповідно до кожного показника чотирма рівнями, котрі представлено від
найнижчого до найвищого у такій послідовності та формулюванні: початковосоціалізаційний рівень; репродуктивно-імітаційний рівень; самостійно-відтворювальний
рівень; соціально-творчий рівень.
Експериментальна програма здійснюваного дослідження (програма проведення
формувального етапу педагогічного експерименту) передбачала імплементацію в
освітній процес вищої педагогічної школи інтегрально-функціональної моделі
формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін на основі створення таксономічної єдності ієрархізованих дидактичних умов.
Метою формувального етапу експериментальної роботи було передбачено:
створення комплексу дидактичних умов (ієрархізованих на трьох рівнях) як поетапне
розгортання

інтегрально-функційної

дидактичної

моделі

задля

забезпечення

цілеспрямованого формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін в освітньому процесі педагогічних закладів вищої
освіти для студентів, включених до експериментальної групи.
В ході проведення формувального етапу експериментальної арбації дидактичної
моделі було розроблено та імплементовано в освітній процес вищої педагогічної школи
дидактико-методичний кейс-супровід процесу формування соціальної рефлексії
майбутніх

учителів

у

процесі

вивчення

гуманітарних

дисциплін,

а

також

забезпечувалося створення соціо-дидактичного середовища у підготовці майбутніх
учителів до написання есе на соціально значущу тематику.
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Разом з тим, не всі формувальні впливи було описано вище, саме тому, вважаємо
за доцільне зупинитися ще на найбільш важливих аспектах практичної діяльності,
котрай забезпечила ефективність формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін, що було доведено за результатами
порівняння емпіричних даних, отриманих на констатувальному етапі педагогічного
експерименту (до початку формувального етапу) та на контрольному етапі (по
завершенню формувального етапу експерименту).
У процесі проведення формувального етапу експерименту було визначено базові
методичні позиції, практично-технологічні підходи до розвитку соціальної рефлексії
студентів у процесі їх професійно-педагогічної підготовки. Також було визначено
шляхи, форми та методи забезпечення комплексності формування соціальнорефлексійної компетентності майбутнього вчителя як вияву його соціальної рефлексії.
Передовсім, необхідно правильно застосовувати інноваційні технології навчання,
забезпечуючи сприятливість освітнього середовища, взаємовідносин його суб’єктів,
зниження рівня конфліктності змін, проектуючи їх на можливості зони найближчого
розвитку студента. Ідеться про принципи диференціації, індивідуалізації навчання, і що
саме головне – культивування суб’єктності позиції студента через адекватні форми та
методи організації діяльності. Виходимо з позиції, що викладач не може забезпечити
ефективну дію соціально адаптивного навчання всіх одразу та в однаковий спосіб,
оскільки воно супроводжується відповідними психологічними станами студентів,
накладається на відповідний особистісно-означений досвід їхньої навчальної діяльності.
Тому тут важливо активувати механізми рефлексійної діяльності студента, у тому числі
соціальної рефлексії, використовуючи які студент зможе осмислити освітню ситуацію,
конкретну проблему в її контексті, відшукуючи спосіб особистісно означеної,
конструктивної адаптації до освітньої ситуації, що має тенденцію до постійних змін,
зокрема її соціального контенту.
У процесі реалізації експериментальної програми максимально застосовувалися
інтерактивні форми та методи навчання, інноваційні технологі та ІТ-технології із
загальним підпорядкуванням основному завданню дослідження – цілеспрямованому
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формуванню соціальної рефлексії майбутніх учителів за активного використання
дидактичного потенціалу гуманітарних дисциплін.
Про результативність і дієвість проведеної роботи у межах імплементації в
освітній процес авторської інтегрально-функційної дидактичної моделі формування
соціальної рефлексії майбутніх учителів і створення відповідного комплексу
дидактичних умов зроблено висновок з позицій ґрунтовного вивчення якісних та
кількісних змін, які відбулися за ознаками показників соціальної рефлексії майбутнього
вчителя, а саме: поглиблення потребнісної сфери студентів – майбутніх учтелів;
підвищення рівня вияву у різноманітних варіаціях інтерпретаційності та проблемноперетворювального характеру мислення студентів; посилення спрямованості пізнання на
особистий внутрішній світ; позитивна динаміка щодо сформованості здатності до
соціальної обґрунтованості суджень і висновків, самопізнання, самоусвідомлення в
соціальному контексті; вияв адекватності самосприняття й адекватного ставлення до
інших; покращення здатності до самовизначення в соціальному, життєвому просторі,
здатності формувати взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі дітьми) на основі
наявних результатів розвитку соціальної рефлексії; спостереження активації у здійсненні
рефлексійних операцій і предметно-практичних дій; демонстрація студентами –
майбутніми вчителями – гарної обізнаності щодо методів розвитку соціальної рефлексії;
суттєве покращення здатності до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності
та здатності до ефективної діяльності на основі результатів соціальної рефлексії.
Констатовано, що мета дисертаційної праці досягнута, завдання виконані,
правильність висунутої на початку дослідження гіпотези доведено.
Статистичну значущість отриманої динаміки зміни рівня сформованості
соціальної рефлексії майбутніх учителів підтверджено за

критерієм Пірсона.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано новий
науковий підхід до розв’язання проблеми формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін на основі
ретроспективного, системного та порівняльного аналізу сучасних дидактичних
моделей.
Отримані

результати

здійсненого

дослідження

надали

підстави

для

твердження, що висунута на початку дослідження гіпотеза підтвердилася, а також
засвідчили ефективність розв’язання поставлених завдань.
1. На основі аналізу філософської, психологічної, педагогічної вітчизняної та
зарубіжної літератури з’ясовано стан розробленості проблеми

формування

соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
та розкрито теоретико-методологічні засади її дослідження. Визначено засадничі
положення методології дослідження проблеми формування соціальної рефлексії
майбутніх

учителів,

котрі

було

узагальнено

за

певними

напрямами,

які

безпосередньо чи опосередковано представлено в наукових працях, що висвітлюють
положення, у яких розкрито: питання філософії освіти; методології вивчення
педагогічних явищ і процесів та їх моделювання; теорії розвитку особистості; теорії
діяльності; концепції соціалізації особистості та чинників, котрі вирішально
впливають на цей процес; специфіки організації освітнього процесу в закладі вищої
освіти; закономірності професійного становлення особистості. Аналіз досліджень за
визначеними напрямами сприяє усвідомленню специфіки поняття «рефлексія» у
площині педагогічного знання: рефлексія – мисленнєво-діяльнісний чи чуттєвоусвідомлювальний процес самосвідомості суб’єктом своєї діяльності.
Здійснено

порівняльно-аналітичний

огляд

розуміння

сутності

понять,

конкретизовано взаємозв’язки та взаємопідпорядкування рефлексійних умінь,
рефлексійної позиції, рефлексійної культури та рефлексійної компетентності
особистості. Розкрито взаємозв’язок понять «рефлексія», «рефлексійна позиція»,
«рефлексійні вміння», «рефлексійна компетентність», «рефлексійна культура».
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Визначено специфіку розуміння сутності формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів як дидактичного феномена з позицій реалізації положень
загальнопедагогічних підходів.
Доведено доцільність звернення до системного й синергетичного підходів як
загальнонаукової методологічної основи у визначенні поняття «соціальна рефлексія
майбутнього вчителя», що відбивається в усвідомленні потреби в тому, щоб
забезпечити наукове обґрунтування сутності поняття «соціальної рефлексії
майбутнього вчителя» на основі урахування положень саме системного й
синергетичного підходів.
Запропоновано авторське бачення реалізації компетентнісно-орієнтованої
парадигми організації та здійснення процесу цілеспрямованого формування
соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін. Стратегічними напрямами розвитку професійної педагогічної освіти
визначено

забезпечення

відкритості,

інноваційності,

креативності

та

перспективності.
2. Розроблено та теоретично обґрунтовано структуру соціальної рефлексії
майбутнього вчителя. З’ясовано сутність і специфіку системно-синергетичного
феномена «соціальна рефлексія майбутнього вчителя» й уточнено поняття, які його
характеризують, конкретизовано їх психолого-педагогічний зміст. Соціальна
рефлексія майбутного вчителя є виявом соціально-рефлексійної компетентності як
інтегральної єдності розвитку соціальної та рефлексійної компетентностей під час
реалізації потенційно можливих видів професійно-педагогічної діяльності, що
стосуються здатності й готовності сприймати соціум, усвідомлювати свою
перетворювальну роль у ньому через суб’єкт-суб’єктну взаємодію з учнями й
іншими учасниками освітнього процесу, а також ефективно на циклічнорефлексійній основі константно її вдосконалювати. На логічно-феноменологічному
рівні сприйняття проблеми та подальшого розгортання її науково-педагогічного
вивчення розуміємо структуру соціальної рефлексії майбутнього вчителя як
сукупність компонент, котрі, своєю чергою, можуть поділятися на елементи, що у

472
певний спосіб взаємодіють на системно-синергетичному рівні як окремі та
взаємопов’язані дидактичні системи, здатні до самоорганізації в межах педагогічної
(дидактичної) системи.
3. До компонент таксономічної структури соціальної рефлексії майбутнього
вчителя включаємо: мотиваційно-соціалізаційну компоненту (мотивація соціалізації
особистості майбутнього вчителя); ціннісно-орієнтаційну компоненту (соціальноціннісні

орієнтації);

когнітивно-змістову

компоненту

(змістове

наповнення

освітнього процесу в контексті формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя); інструментально-діяльнісну компоненту (залучення суб’єкта освітнього
процесу педагогічного закладу вищої освіти до соціально-суб’єктних видів
діяльності як засобу активної соціалізації особистості майбутнього вчителя);
соціоаналітичну компоненту (набуття здатності до оцінно-рефлексійної діяльності
під час розв’язування соціально значущих ситуацій в освітньому процесі).
Розроблено структуру соціальної рефлексії майбутнього вчителя, яка складається з
трьох

функційно-структурних

компонент

(конструктів),

а

саме:

мотивація

соціалізації особистості як функційно-структурна компонента соціальної рефлексії
майбутнього

вчителя;

когнітивно-змістова функційно-структурна компонента

соціальної рефлексії майбутнього вчителя; інструментально-діяльнісна функційноструктурна компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
4. Виявлено й дефініційовано таксономічну єдність дидактичних умов
формування соціальної рефлексії майбутніх

учителів у процесі

вивчення

гуманітарних дисциплін як основу розроблення моделі. Визначено, що в межах
здійснюваного дослідження дидактичні умови трактуються як системотвірні,
центруючись на навчальній діяльності в контексті вивчення гуманітарних
дисциплін, однак, оскільки йдеться про формування соціальної рефлексії як
складової (і як механізму формування) соціальної, рефлексійної та соціальнорефлексійної компетентностей майбутнього педагога, важливо досліджувати
проблему у ширшому – педагогічному – контексті. В основі ієрархічної побудови
комплексу дидактичних умов – концептуально-методологічна конструктивна
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компонента

(методологічний

конструкт,

психолого-дидактичний

конструкт,

теоретичний конструкт), що визначає особливості конструктів, які відповідають за
процес формування соціально-рефлексійної компетентності майбутнього педагога
та проектує її функціональний результат на рівні вертикального розгортання,
поетапно

забезпечуючи

вищі

рівні

інтеграції

соціальної

та

рефлексійної

компетентностей.
Таксономічна єдність цих умов ієрархізована на трьох рівнях: провідна
дидактична умова; сукупність супідрядних дидактичних умов; конкретизовані
умови (елементи умов) у межах кожної із супідрядних умов.
На

рівні

концептуально-методологічних

засад

визначено

провідну

(системотвірну) дидактичну умову формування соціальної рефлексії майбутнього
вчителя у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: реалізація положень
компетентнісного
методологічних

як

парадигмально-визначального

підходів

(урахування

положень

та
яких

сукупності

інших

безпосередньо

чи

опосередковано може бути впливовим) в організації процесу цілеспрямованого
формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя як комплікативного
конструкту,

що

включає:

компоненту

мотивації

соціалізації

особистості

майбутнього вчителя; когнітивно-змістову компоненту; інструментально-діяльнісну
компоненту (на рівні горизонтального розгортання) та соціально-рефлексійну
компонентність

як

єдність

соціальної

та

рефлексійної

компетентностей

і

функційний результат (на рівні вертикального розгортання). У контексті створення
провідної дидактичної умови визначено комплекс супідрядних дидактичних умов:
активація мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя на основі
використання дидактичного потенціалу гуманітарних дисциплін; створення ІТсоціодидактичного середовища для активації навчання гуманітарних дисциплін на
засадах соціалізації їх змісту; застосування інтерактивних технологій, форм,
методів, прийомів і засобів навчання, спрямованих на варіативне залучення
студентів

до

соціально

значущих навчальних і

позанавчальних

ситуацій;

урізноманітнення дидактико-методичного забезпечення для індивідуалізації та
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диференціації
педагогічного

соціально-орієнтованої
університету;

рефлексійної

підготовка

діагностичного

діяльності

студентів

інструментарію

для

визначення рівня вияву соціально-рефлексійної компетентності як функційного
результату процесу формування соціальної рефлексії.
5. На ґрунті здійсненого теоретичного аналізу доведено, що практична
доцільність і цінність моделювання у педагогічних і суто дидактичних дослідженнях
більшою мірою зумовлюється її відповідністю досліджуваним аспектам і
контекстам об’єкта, а також тому, наскільки правильно й повно ураховуються на
окремих етапах розроблення, обґрунтування та побудови моделі основні принципи
моделювання. До таких приципів відносено: принцип наочності; принцип чіткої
визначеності структурних компонент; принцип об’єктивності. Саме ці принципи
визначають можливості і тип застосовуваного моделювання та створюваної моделі,
а також її функційні вияви в заломлення до окремого конкретно здійснюваного
педагогічного дослідження.
Інтегрально-функційну дидактичну модель формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін розглянуто як
дидактично-верифіковану інтегрально-функційну систему організації та здійснення
цілеспрямованих психолого-дидактичних впливів, котрі забезпечують ефективність
функціонування цієї системи та уможливлюють досягнення функціонального
результату як вияву належного рівня сформованості соціально-рефлексійної
компетентності майбутніх учителів.
Інтегрально-функційна дидактична модель формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін – то є узагальнено
ідеалізоване

представлення

неподільної

відкритої

системи

формування

дидактичного феномена соціальної рефлексії майбутніх учителів як сукупної
інтегральної єдності функціональних конструктивних компонент (конструктів та
елементів цих конструктів (або субконструктів) як складових нижчих ієрархічних
площин): концептуально-методологічна конструктивна компонента (методологічний
конструкт,

психолого-дидактичний

конструкт,

теоретичний

конструкт,
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технологічний

конструкт);

операційно-змістова

конструктивна

компонента

(конструкт мотивації соціалізації особистості майбутнього вчителя; когнітивнозмістовий

конструкт;

результативна

інструментально-діяльнісний

конструктивна

компонента

конструкт);

рефлексійно-

(діагностико-інструментальний

конструкт, компетентнісно-результативний конструкт), соціально-верифікаційна
конструктивна компонента (аналітико-статистичний конструкт, імплементаційнопропедевтичний конструкт).
6. Визначено
сформованості

критерії,

соціальної

критеріально
рефлексії

обумовлені

майбутнього

показники

вчителя.

та

Відповідно

рівні
до

розробленої структури соціальної рефлексії майбутнього вчителя виокремлено
чотири основних критерії, за якими виявлено рівень сформованості соціальної
рефлексі, а також критеріально обумовлені показники: потребнісно-мотиваційний
(потреба в самопізнанні; усвідомлення потреби в соціальній рефлексії як чинника
професійного
простору);

саморозвитку,

формування

соціально-когнітивний

власного

(інтерпретаційність

соціального,

життєвого

мислення;

проблемно-

перетворювальний характер мислення; спрямованість пізнання на особистий
внутрішній світ; здатність до соціальної обґрунтованості суджень і висновків;
здатність

до

самопізнання,

самоусвідомлення

в

соціальному

контексті);

перцептивно-соціальний (адекватність самосрийняття й адекватність ставлення до
інших; здатність до самовизначення в соціальному, життєвому просторі; здатність
формувати взаємовідносини з іншими людьми (у тому числі дітьми) на основі
результатів

соціальної

рефлексії);

діяльнісно-результативний

(активованість

рефлексійних операцій та предметно-практичних дій; володіння методами розвитку
соціальної

рефлексії;

здатність

до

саморозвитку

соціально-рефлексійної

компетентності; здатність до ефективної діяльності на основі результатів соціальної
рефлексії).
Сформованість соціальної рефлексії майбутніх учителів визначено за чотирма
рівнями: початково-соціалізаційний рівень (низький); репродуктивно-імітаційний
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рівень (середній); самостійно-відтворювальний рівень (достатній); соціальнотворчий рівень (високий).
7. Експериментальним шляхом здійснено апробацію та доведено ефективність
функціонування авторської моделі на основі створення комплексу ієрархізованих
дидактичних умов як дидактичного механізму формування досліджуваного
феномена.
На ґрунті здійсненого статистичного аналізу результатів діагностичного зрізу,
отриманих у процесі експериментальної роботи на момент її завершення,
констатовано ефективність імплементації в освітній процес вищої педагогічної
школи інтегрально-функційної дидактичної моделі формування соціальної рефлексії
майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, котра розгортається
поетапно за створення таксономічної єдності ієрархізованих дидактичних умов.
Доведенням доцільності і результативності організації та здійснення такої
діяльності є зафіксована за використання методів математичної статистики
позитивна статистично значуща динаміка рівня сформованості соціальної рефлексії
в студентів експериментальної групи.
Отже, розв’язання завдань дисертаційної праці зумовило досягнення її мети,
однак здійснене науково-педагогічне дослідження не вичерпує всіх аспектів
проблеми формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін.
Подальшого дослідження в окресленій науковій площині дидактики вищої
школи потребують питання генералізації змісту навчання гуманітарних дисциплін,
спрямованої на максимальну інтеріоризацію соціально значущого знання, а також
константного оновлення технологій (у тому числі ІТ-технологій), форм, методів,
прийомів і засобів цілеспрямованого формування та розвитку соціальної рефлексії
особистості в цілому й особистості майбутнього вчителя зокрема.
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Остапенко

С.

А.

Дидактичні

умови

формування

соціальної

компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної
навчальної діяльності. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім.
Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. 2012. № 1. С. 164–167.
628.

Охотникова В. В., Суртаева Н. Н. Вопросы коммуникативной

компетентности при подготовке специалиста в вузе. СПб. : ИОВ РАО, 2002.118 с.
629.

Панферов В. Н.Психология человека : Душа и тело. Организм и психика.

Функции психики. Структура психики : учеб. пособие. СПб. : Михайлов, 2000. 154,
[2] с.
630.

Пахомова О. В. Основні підходи до визначення змісту професійної

компетентності

майбутніх

учителів

філологічних

дисциплін.

URL:
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http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_54/75.pdf (дата звернення 27.06.2018).
631.

Пахомова

комунікативної

Т.

О.,

Сенченко

компетентності

Я.

С.

Формування

студентів-філологів

англомовної
в

умовах

лінгвосоціокультурного підходу. Вісник Дніпропетровського університету імені
Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. 2013. № 1. С. 59–64.
632.

Пашков В. В. Філософія післядипломної педагогічної освіти :

монографія. Запоріжжя : Просвіта, 2012. 279 с. Бібліогр.: с. 263–279.
633.

Педагогика

высшей

школы

/

[отв.

ред.

чл.-кор.

АПН

СССР

Ю. К. Бабанский]. Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1972. 121 с.
634.

Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич.

Минск : Соврем. слово, 2005. 720 с.
635.

Педагогічна майстерність : підруч. для пед. вузів / ред. І. А. Зязюн. Київ :

Вища шк., 1997. 349 с.
636.

Педагогічна майстерність: хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед.

навч. закл. / [упоряд.: І. А. Зязюн [та ін.]] ; за ред. І. А. Зязюна. Київ : Вища шк.,
2006. 605, [1] с.
637.

Пермінов Л. А. Розвиток професійних умінь керівника школи у системі

курсової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Центр. ін.-т післядиплом.
пед. освіти АПН України. Київ, 2002. 207 с. Бібліогр.: с. 161–179.
638.

Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения Генриха

Песталоцци / пер. с нем. В. Смирнова. Изд. 2-е. Москва : Тихомиров, 1899/1909. Т. 3
: Мелкие сочинения. 591 с.
639.

Петров

О.

Опанування

лінгвосоціокультурної

компетентності

майбутніми вчителями іноземної мови: теоретичний аспект. Рідна школа. 2010. № 3.
С. 58–61.
640.

Петровская

Л.

А.

Компетентность

в

общении.

Социально-

психологический тренинг. Москва : Изд-во МГУ, 1989. 216 с.
641.

Петрочко Ж. В., Кондрашевська Т. М. Професійна підготовка

соціальних працівників до роботи (з досвіду роботи). Київ : Вид-во НПУ ім.
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М.П.Драгоманова, 2001. 47 с.
642.

Петренко В. Ф. Основы психосемантики. Москва : МГУ, 1997. 400 с.

643.

Петрушихина

старшеклассниками

как

Е.

Б.

фактор

Рефлексия

педагога

эффективности

в

руководства

общении

со

ученическим

колективом : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / АПН СССР НИИ общей и
педагогической психологии. Москва, 1991. 180 с.
644.

Пєхота О. М. Індивідуалізація професійно- педагогічної підготовки

вчителя : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології
проф. освіти. Київ, 1997. 52 с.
645.

Пєхота О. М., Ратовська С. В. Культура співробітництва: практика

групової роботи студентів : навч.-метод. посіб. Миколаїв : Іліон, 2011. 250 с. : табл.
646.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды : Психология интеллекта.

Генезис числа у ребенка. Логика и психология: [пер. с фр.] / [предисл. В. А.
Лекторского и др., с. 9-53]. [Москва] : [Просвещение], [1969]. 659 с
647.

Пиаже Ж. Психология интеллекта. Москва : Питер, 2003. 191, [1] с.

648.

Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук.

Москва : [б. и.], 1966. 40 с
649.

Підготовка

майбутнього

вчителя

до

впровадження

педагогічних

технологій / [авт.-упор. О.М. Пєхота]. Київ : А.С.К., 2003. 240 с.
650.

Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навч.

посіб. / Міжнар. фонд "Відродження". Київ : Україна, 1998. 343 с. (Програма
"Трансформація гуманітарної освіти в Україні").
651.

Плахотнік О. В., Кондратюк А. Л. Взаємозв’язок фундаменталізації та

інтеграції вищої освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців. Збірник
наукових праць Військового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. Вип. 55. С. 221–229.
652.

Пов'якель Н. І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової

підготовки практичних психологів : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07 /
Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. Київ, 2004. 40 с.

544
653.

Подласый И. П. Продуктивная педагогика : кн. для учителя. Москва :

Нар. образование, 2003. 494, [2] с.
654.

Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование: социально-

философское исследование. Запорожье : Просвіта, 2004. 246 с.
655.

Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи : підруч. [для

студ. ВНЗ].[Вид. 2-е, доп. і перероб.]. Київ : Каравела, 2008. 351 с.
656.

Познание в социальном контексте / отв. ред. В. А. Лекторский, И. Т.

Касавин. Москва : [б.и.], 1994. 175 с.
657.

Поляков М. В., Савчук В. С. Класичний університет: еволюція, сучасний

стан, перспективи. Київ : Генеза, 2004. 416 с
658.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань

запровадження компетентністного підходу в українській освіті. Основна школа.
2005. № 3/4. С. 51–52.
659.
напрям

Пометун О. І. Запровадження компетентнісного підходу–перспективний
розвитку

сучасної

освіти.

Вісник.

2004.

№

22.

URL:

http:www.visnykOiatp.org.ua ( дата звернення 28.06.2018).
660.

Пометун

О.

І.

Критичне

мислення

як

педагогічний

феномен.

Український педагогічний журнал. 2018. № 2. С. 89–98.
661.

Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісно-

го підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті:
світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / під
заг. ред. О.В. Овчарук.Київ, 2004. С. 16–25.
662.

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Інтерактивні технології навчання. Київ :

Наук. світ, 2004. 85, [1] с.
663.

Пономарьов О. С. Основи філософії освіти : навч.-метод. посіб. для

магістрів ден. та заоч. форм навчання за спеціалізацією "Педагогіка вищої школи".
Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2016. 191 с. : рис. Бібліогр.: с. 181–185.
664.

Порев С. М. Питання методологічної підготовки студентів в курсі основ

наукових досліджень. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
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навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук.
пр.. Київ ; Вінниця, 2007. Вип. 14. С. 46–51. Бібліогр.: с. 51 (8 назв) .
Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та

665.
проведення

державної

підсумкової

атестації

з

географії

в

11-х

класах

загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. О. М. Топузова [та ін.]. Київ :
Картографія, 2011. 128 с. : рис., табл. (Географія).
Практическая

666.

психология

для

преподавателей

/

под

ред.

М. К. Тутушкиной. Москва : Филинъ, 1997. 328 с.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с

667.

природой: пер. с англ. / общ. ред.В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича, Ю. В.
Сачкова. Москва : Прогресс, 1986. 432 с.
Присяжнюк Ю. С. Проблеми дослідження формування професійної

668.

компетентності методистів гуманітарного профілю системи післядипломної освіти.
Управління школою. 2005. № 28/29. С. 21–23.
Про вищу освіту : Закон України, прийнятий 1 лип. 2014 р. № 1556-VII.

669.

Офіц. вісн. України. 2014. № 63. Cт. 1728.
Про

670.

педагогічної

затвердження

освіти

:

наказ

галузевої
МОН

Концепції
№

1176

розвитку
від

14.08.13

неперервної
р.

URL:

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/36816/ (дата звернення 30.04.2018).
Про освіту : Закон України, прийнятий 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL:

671.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 30.04.2018).
Про розширення педагогічного експерименту за програмою "Intel®

672.

Навчання для майбутнього", щодо навчання майбутніх вчителів ефективному
використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному
процесі

:

наказ

МОНУ

від

22.

04.

2005

р.

№

248.

URL:

http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=279
(дата звернення 12.04.2018).
673.

Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті: методологія, теорія,

практика: монографія / ред.: І. М. Козловська, Я. М. Кміт. Львів : Сполом, 2004. 243
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674.

Прозорова Е. В. Педагогические условия развития коммуникативной

компетентности будущего учителя в процессе высшего профессионального
образования : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Хабаровск. гос. пед. ун-т.
Хабаровск, 1998. 21 с.
675.

Прокопенко І. Ф. Теоретичні та методичні основи економічної освіти в

загальньоосвітніх і професійних навчальних закладах : дис. у формі наук. доповіді
… д-ра пед. наук : 13.00.04 ; 13.00.01 / АПН України, Ін-т педагогіки і психології
проф. освіти. Київ, 1996. 67 с.
676.

Прокопенко І. Ф., Андрущенко В. П., Астахова В. І. та ін. Вища

педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку.
Харківська область: [монографія] / редкол. І. Ф. Прокопенко [та ін.]; АПН України,
Ін-т вищ. освіти, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи. Київ : Знання України, 2009. 431
с. Бібліогр.: с. 419–431.
677.

Протасов В. М. Теорія права і держави: проблеми теорії права і держави,

питання і відповіді. URL: http://bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-4/95.htm
(дата звернення 25.07.2018).
678.

Професійна культура педагога : навч.-метод. посіб. з дисциплін

"Філософія освіти" та "Основи педагогіки вищої школи" для слухачів магіст.
програм / [О. С. Пономарьов та ін.]. Харків : НТУ "ХПІ", 2011. 198 с. : рис. Бібліогр.:
с. 187-193.
679.

Прудченко І. І. Філософія вищої педагогічної освіти: трансформація

змісту у динаміці освітніх видозмін : монографія. Вінниця : [б. в.], 2013. 319 с.: рис.
Бібліогр.: с. 297–318.
680.

Прямикова Е. В. Развитие социального мышления старшеклассников в

процессе изучения общественных наук : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Урал.
гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2004. 166 с.
681.

Психология.

Словарь-справочник

Л. А. Кандыбовича. Минск : Хелтон, 1998. 399 с.

/

под

ред.

М.

И.

Дьяченко,
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682.

Пугачева Е. Г., Соловьенко К. Н. Самоорганизация социально-

экономических систем: учеб. пособие. Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2003. 172 с.
683.

Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної

Європи: спільність і розбіжності. Педагогіка і психологія. 1998. № 2. С. 7–9.
684.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе :выявление,

развитие и реализация / пер. с англ. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с.
685.

Раздорская О. В. Формирование рефлексивной культуры студентов

медицинского вуза в процессе изучения английского язика : дис… канд. пед. наук :
13.00.08 / Моск. гуманит. пед. ин-т. Москва, 2009. 207 с.
686.

Райхенберг Р. Совместная работа студента и его наставника во время

прохождения практики и ее влияние на формирование стиля работы студента.
Университет «Бар-Илан», 1996. С. 21–30.
687.

Раскалінос В. Рефлексивна компетентність як складова професійної

характеристики майбутнього фахівця. Проблеми підготовки сучасного вчителя.
2011. № 4. С. 176–182.
688.

Рачева С. С. Развитие социальной компетентности студентов на основе

проектного обучения в вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ин-т образования
взрослых РАО. Санкт-Петербург, 2003. 191 c.
689.

Реан А. А. Психология личности : социализация, поведение, общение.

СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК; Москва : ОЛМА-Пресс, 2004. 407 с. : ил., табл.
690.

Редько В. Г. Аналіз і оцінювання шкільних підручників з іноземних мов.

Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. Київ, 2007.
Вип. 6. С. 36–42.
691.

Редько В. Г. Дидактичний потенціал підручників з іноземних мов

сприятиме оволодінню учнями досвідом самостійної діяльності: результати
моніторингу. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / [ред. кол.; наук. ред. О.
М. Топузов]. Київ, 2013. Вип. 13. С. 382–391.
692.

Редько В. Г. Дидактичний та методичний підходи до побудови змісту

уроків-параграфів шкільних підручників з іноземних мов: методологія та досвід

548
підручникотворення. Рідна школа. 2014. № 8/9. С. 20–31.
693.

Редько В. Г. Дидактичні та методичні вимоги до навчальних матеріалів і

текстів для шкільних підручників з іноземних мов. Наукові записки. Серія :
Психолого-педагогічні науки / [за заг. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин, 2009. № 3. С.10–
13.
694.

Редько В. Г. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті

шкільних підручників з іноземних мов : монографія. Київ, 2012. 224 с.
695.

Редько

В.

Г.

Компетентнісно-діяльнісна

парадигма

навчання

іншомовного спілкування – виклики сьогодення. Компетентнісно-діяльнісні
технології навчання іноземної та рідної мови у середній і вищій школі : зб.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Приклади діагностування змістової та когнітивної основи
запрограмованого розвитку соціально-рефлексійної компетентності в
межах опрацювання навчальних тем
Тема: Соціальна рефлексія у структурі компетентнісно-орієнтованої
парадигми реалізації освітнього процесу у вищій педагогічній школі.
І. Контроль і самоконтроль (діагностика та самодіагностика) рівня
засвоєння понятійно-категорійного апарату блоку. Завершіть трактування
понять і процесів у контексті визначеної проблематики.
1. Компетентнісно-орієнтована парадигма – це….. Соціальна рефлексія –
це…

2.

Компетентність

–

це….

Соціальна

рефлексія

у

структурі

компетентнісної освіти передбачає… 3. Принципова відмінність інформаційнорепродуктивної та компетентнісної освіти полягає в… 4. Соціальна рефлексія
майже не актуалізується в системі компетентнісної освіти, оскільки…

5.

Алгоритми розвитку соціальної компетентності:….
ІІ. Завдання для контролю та самоконтролю рівня усвідомленості (якості)
засвоєння знань з тематичного блоку:
1. Порівняйте трактування сутності поняття «соціальна компетентність»
різними дослідниками (можна 2-3), виділіть спільні та відмінні позиції.
2. Виділіть блоки характеристик компетентнісної освіти, які є головними,
системотвірними (такими, що, на вашу думку,

найбільшою мірою

відображають її сутність).
3. Потрактуйте поняття «компетентність», подане в Концепції «Нова
українська школа» (Компетентність – динамічна комбінація знань, способів
мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що
визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу
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навчальну діяльність [Електронний ресурс].– 2016. – Режим доступу:
http://mon.gov.ua/12/05/konczepcziya.pdf.)
4. Сформуйте модель соціальної компетентності вчителя (майбутнього
вчителя) за вашим фахом.
5. Сформуйте ієрархію показників соціальної компетентності за ступенем
значущості (на ваш розсуд).
6. Проаналізуйте образ педагога (можна з літератури, власного досвіду
шкільного життя) за головними показниками соціальної компетентності.
7. Потрактуйте сутність однієї з 10 ключових компетентностей випускника
школи «Соціальні і громадянські компетентності» та сформуйте комплекс
можливостей (форм, методів, прийомів) щодо її формування, використовуючи
можливості ваших фахових дисциплін.
8. Змоделюйте навчальну ситуацію, орієнтовану на формування соціальної
компетентності школяра в межах конкретної теми з визначеної фахової
дисципліни.
ІІІ. Соціально-значущі проблемні питання для дискусійного обговорення:
1. Доведіть (або спростуйте), що зі зміною соціально-економічного устрою
держави неодмінно має видозмінюватися освітня система, критерії її якості. У
чому вбачаєте соціальну обумовленість необхідності переходу системи освіти з
інформаційно-репродуктивної на компетентнісну.
2. Чи можна формально перенести (скопіювати) ефективну систему освіти
розвинутих європейських країн у наші українські реалії?
3. Як має позначитися прийняття «Закону про освіту», в основі якого –
перехід на компетентнісну парадигму, на системі професійного становлення
(саморозвитку) вчителя?
4. Які якості особистості є найбільш важливими для вчителя, який працює за
технологіями особистісно орієнтованої освіти?
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Тема: Теоретико-методичні основи розвитку соціально-рефлексійної
компетентності вчителя у процесі його професійного становлення
І. І. Контроль і самоконтроль (діагностика та самодіагностика) рівня
засвоєння понятійно-категорійного апарату блоку. Завершіть трактування
понять і процесів у контексті визначеної проблематики:
1).Соціально-рефлексійна компетентність – науково обґрунтований комплекс
кваліфікаційних характеристик:
2). Досвід соціально-рефлексивної діяльності студента – це…
3). Структура процесу формування соціально-рефлексійної компетентності:
4). Потреба та здатність до постійного саморозвитку своєї соціальнорефлексійної компетентності передбачає…
5). Умови інтеграції освітнього, соціально-професійного середовища студента:
6).

Динамічний

аспект

логіки

формування

соціально-рефлексійної

компетентності майбутнього вчителя включає:
7). Принципи формування здатності майбутнього педагога до соціальнорефлексійної діяльності:
8).

Чинники

забезпечення

позитивної

динаміки

розвитку

соціально-

рефлексійної компетентності студента:
ІІ. Завдання для контролю та самоконтролю рівня усвідомленості (якості)
засвоєння знань з тематичного блоку.
1.Чомукомпетентнісна

модель

професійної

освіти

має

високий

соціокультурний потенціал розвитку її суб’єктів?
2. Визначте об’єкти, які мають пряме або опосередковане відношення до
формування здатності студента до розвитку (саморозвитку) соціальної
рефлексії.
3. У чому вбачаєте потенціал психолого-педагогічних дисциплін у розвитку
соціальної та соціально-рефлексійної компетентностей?У чому вбачаєте
потенціал таких дисциплін, як «Соціологія», «Філософія»,
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«Економіка», «Валеологія», «Екологія» та ін. у формуванні соціальної та
соціально-рефлексійної компетентності майбутнього вчителя?
5. Чи правомірно трактувати соціально-рефлексійну компетентність

як

метакомпетентность? Обґрунтуйте або спростуйте аргументи на користь цього
твердження.
6. У чому сутність і головні засади забезпечення особистісної орієнтованості
програми, форм, методик, технології

розвитку,

саморозвитку аналітико-

рефлексійної та соціально-рефлексійної діяльності студентів?
7. У чому вбачаєте сенс забезпечення домінування інтерактивної, аналітикорефлексійної діяльності студента над інформаційно-репродуктивною, а також
пріоритетність процесів самоосвіти, саморозвитку, самоуправління?
8. Визначте особливості формування мотиваційного блоку розвитку
соціально-рефлексійної компетентності студента-майбутнього вчителя.
ІІІ.

Соціально-значущі

проблемні

питання

обговорення.1. Особистісні якості, що визначають

для

дискусійного

можливість студента,

школяра орієнтуватися в соціальному, власному життєвому просторі, і що най
головніше – стати суб’єктом його творення, оптимізації за базовими критеріями
якості. 2. За яких умов студент, як майбутній педагог, може самостійно
досліджувати та формувати власну спроможність до аналітичної діяльності в
соціальній сфері, а також допомогти майбутнім учням розвивати її як важливу
особистісну якість? 3. Чи можна розглядати освітнє середовище навчального
закладу,

яке

формується

на

основі

соціально

заданих

стандартів,

взаємовідносин і взаємодії її суб’єктів (моральні цінності, моделі поведінки, та
ін.), як прототип класичного соціального середовища? 4. Обґрунтуйте
значенняціннісно-смислової сфери студента, пов’язаної зі ставленням до
соціальної рефлексії як чинника особистісного самовизначення, самореалізації
в соціально-професійному середовищі. 5. Як варто трактувати закономірність:
Чим більшою мірою система професійної підготовки вчителя
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буде

формуватися

в

умовах

цілісного

освітнього

середовища

із

загальноприйнятим комплексом пріоритетних цінностей, тим ефективнішим
буде процес формування визначених професійно ціннісних компетентностей,
соціально-рефлексійних у тому числі. 6. Визначте рівень і характер залежності
ефективності аналітико-рефлексійної діяльності майбутніх педагогів від
адекватності змісту навчальної діяльності, технологій його опрацювання, якості
управлінських процесів, а також системи взаємовідносин (суб’єкт-об’єктних чи
суб’єкт-суб’єктних)

як

основи

освітнього

середовища,

психологічного

мікроклімату освітнього процесу. 7. Запропонуйте варіант інтерпретації
принципу поетапного переходу з суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні
взаємовідносини у структурі освітнього процесу, сприяння розвитку студента
як суб’єкта власного професійного становлення. 8. Чи можна визначити
завдання проведення діагностики ефективності та програмування розвитку
освітнього середовища ЗВО як архіважливе. Обґрунтуйте заявлені позиції. 8. У
чому

сутність

формування

позиції

студента

як

суб’єкта

оптимізації

соціокультурного освітнього простору. 9. У чому складність та особливості
проблеми інтеграції освітнього, соціального, життєвого просторів у системі
професійного становлення педагога, чи можна їх визначити як пріоритетні у
формуванні соціокультурного освітнього середовища навчального закладу?
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Методично-процесуальне забезпечення опрацювання теми «Методи та
форми розвитку соціальної та соціально-рефлексійної компетентностей
студентів»
Сформований комплекс соціально-значущих проблемних питань для
дискусійного обговорення типу: У чому полягає сутність демократичних
взаємовідносин у колективі й чому вони складають основу інтерактивного
навчання, особистісно орієнтованого виховання? У чому полягає основне
призначення творчих майстерень? Чи вважаєте за необхідне створення власної
творчої майстерні в майбутній педагогічній діяльності, на яких цінностях вона
буде ґрунтуватися? У чому сутність і пріоритети роботи з кейсом? Чому він
трактується як інноваційний, компетентнісно спрямований? У чому сутність
методу педагогічна ігротехніка «Алфавіт»? Які можете виділити пріоритети та
недоліки, умови ефективного використання в навчальному процесі? Чи
вважаєте метод гри «Деспот» інноваційним, інтерактивним? Аргументуйте свої
позиції.
Метод кейсів. Наталка – молода дівчина, студентка 2 курсу університету
дізналася, що її хлопець зустрічається не тільки з нею, що його знайомства
пов’язані з пристрастю до наркотиків. Вона спочатку спробувала з ним
поговорити, переконати кинути «дурну компанію». Але він звинувачував її в
несучасності, відсталості від нормальних людей. І взагалі вона йому вже
нецікава. Можливо вона б просто трохи постраждала та продовжила жити у
своєму звичному ритмі. Але Наталка дізналася про дві речі, які перевернули її
життя: вона вагітна та тест на ВІЛ – позитивний. Світ неначе перевернувся для
неї. «Навіщо жити? – думала вона, – Все скінчилося. Соромно, страшно…».
Вона не знала куди їй піти, кому розповісти про свій відчай. Зателефонувала на
телефон довіри. Перші її слова були: «Не хочу більше жити, бо не знаю, як з
цим жити…».
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Питання-завдання. Чи вважаєте себе оптимістом чи песимістом щодо
вирішення ситуацій з високим рівнем драматизму й чому? Означте позиції,
відповідно до яких покладаєте вину на: юнака, дівчину, середовище, сім’ю,
школу? Чи має школа брати на себе вину (пряму або опосередковану) за
проблеми подібного рівня? Якою бачите систему соціально-педагогічних
заходів, які можуть протидіяти подібним асоціальним явищам? Якби Ви були
вчителем і вам довірилась учениця, яку модель поведінки Ви вважали би
доцільною? Чи були подібні ситуації зі знайомими Вам людьми? Проаналізуйте
їх у контексті описаної вище ситуації. Які «уроки» Ви можете взяти для себе?
Які узагальнюючі висновки аналізу?

578
Додаток В
Діагностичний інструментарій
(за потребнісно-мотиваційним критерієм сформованості соціальнорефлексійної компетентності майбутніх учителів)
Потреба в самопізнанні (додаток В.1)
Методика «Оцінка професійної спрямованості особистості» Є.Рогова
(адаптація Є.Ільїна) (додаток В.1)
Методика дозволяє виявити значущість для студентів певних аспектів
навчально-пізнавальної діяльності (схильність до організаторської діяльності,
спрямованість на предмет вивчення та ін.). Також виявляється потреба у
спілкуванні, схваленні, значущість інтелігентності у поведінці особистості.
Інструкція. В опитувальнику, що наводиться нижче перераховані властивості,
які можуть бути притаманні Вам більшою чи меншою мірою. Можливі два
варіанти відповіді:
а) «вірно, властивість, що описується, є типовою для моєї поведінки або
притаманна мені більшою чи меншою мірою»;
б) «невірно, властивість, що описується, є нетиповою для моєї поведінки або
притаманна мені в мінімальній мірі».
Текст опитувальника
Я б змогла жити одна, вдалині від суспільства (а, б).
Я часто притлумлюю інших своєю самовпевненістю (а, б).
Тверді знання можуть суттєво полегшити життя людини (а, б).
Люди повинні більше, аніж зараз, притримуватися законів моралі (а, б).
Я уважно читаю кожну книгу перш, ніж повернути її до бібліотеки або віддати
товаришу (а, б).
6. Мій ідеал робочої обстановки – тиха кімната з робочим столом (а, б).
7. Люди стверджують, що мені подобається все робити своїм оригінальним
способом (а, б).
8. Серед моїх ідеалів провідне місце займають постаті вчених, які зробили
вирішальний внесок у розвиток тих дисциплін, які я вивчаю (а, б).
9. Оточуючі вважають, що на грубість я просто не здатна (а, б).
10. Я завжди уважно слідкую за тим, як я одягнена (а, б).
11. Трапляється, що цілий ранок я не хочу ні з ким спілкуватися (а, б).
12. Мені важливо, щоб у всьому, що мене оточує, не було хаосу (а, б).
13. Більшість моїх друзів – це люди, інтереси яких мають багато спільного з моєю
майбутньою професією (а, б).
1.
2.
3.
4.
5.
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14. Я довго аналізую свою поведінку (а, б).
15. Дома я веду себе за обіднім столом так само, як і в ресторані (а, б).
16. В компаніі я надаю можливість іншим шуткувати та розповідати різні історії
(а, б).
17. Мене дратують люди, які не можуть швидко прийняти рішення (а, б).
18. Якщо у мене є вільний час, то я віддаю перевагу читанню літератури за
профілем вивчення (а, б).
19. Мені незручно дурачитись в компанії, навіть якщо інші так роблять (а, б).
20. Інколи я люблю пліткувати про тих, хто відсутній.
21. Мені дуже подобається запрошувати гостей та розважати їх (а, б).
22. Я рідко висловлююсь врозріз з думкою колективу (а, б).
23. Мені більше подобаються люди, які добре знають свою професію, незалежно
від їх особистісних особливостей (а, б).
24. Я не можу залишатися байдужою до проблем інших (а, б).
25. Я завжди визнаю свої помилки (а, б).
26. Найгірше покарання для мене – залишатися на одинці сама з собою (а, б).
27. Зусилля, спрямовані на укладання планів, не варті того (а, б).
28. У шкільні роки я поповнювала багаж знань, читаючи спеціальну літературу (а,
б).
29. Я не засуджую людину за обман тих, хто дозволяє себе обманювати (а, б).
30. У мене не виникає внутрішній протест, коли мене просять надати певну
послугу (а, б).
31. Мабуть, деякі люди вважають, що я занадто багато розмовляю (а, б).
32. Я уникаю суспільних робіт та пов’язаної з ними відповідальності (а, б).
33. Наука – це те, що більш за все цікавить мене в житті (а, б).
34. Оточуючі вважають мою родину інтелігентною (а, б).
35. Напередодні далекої подорожі я ретельно продумую все, що потрібно взяти з
собою (а, б).
36. Я живу сьогоднішнім днем більшою мірою, аніж інші люди (а, б).
37. Якщо у мене буде вибір, то я для своїх учнів радше організувала б позакласний
захід, аніж розповідала б у класі щось по предмету (а, б).
38. Основна задача вчителя – передати учням знання по предмету (а, б).
39. Я люблю читати книги, статті на теми моралі, етики (а, б).
40.Інколи мене дратують люди, які звертаються до мене із запитаннями (а, б).
41. Більшість людей, з якими я буваю в компанії, без сумніву, раді мене бачити (а,
б).
42. Думаю, мені б сподобалась робота, пов’язана з відповідальною
адміністративно-господарською діяльністю (а, б).
43. Я навряд чи буду розстроєною, якщо доведеться провести свою відпустку на
курсах підвищення кваліфікації (а, б).
44. Моя люб’язність часто не подобається іншим людям (а, б).
45. Були випадки, коли я заздрила вдачі інших (а, б).
46. Якщо мені хтось відповість грубістю, то я можу швидко забути це (а, б).

580
Продовження додатка В
47. Як правило, оточуючі дослухаються до моїх пропозицій (а, б).
48. Якби мені вдалося б на короткий термін перенестись у майбутнє, то я у першу
чергу набрала б книжок за моїм фахом (а, б).
49. Я виказую значний інтерес до долі інших людей (а, б).
50. Я ніколи не повідомляла з усмішкою неприємні речі (а, б).
Обробка результатів. Кожна відповідь оцінюється в 1 бал. У залежності від
спрямованості діяльності всі твердження опитувальника (з урахуванням
можливої відповіді – а або б) розбиваються на групи (шкали):
«організованість», «Спрямованість на предмет», «Комунікатор», «Мотивація
схвалення», «Інтелігентність».
За кожною шкалою можна набрати мінімум 10 балів. Шкала, за якою студент
набирає більше 7 балів, характеризує спрямованість особистості.
Анкета на визначення рівня мотивації студентів стати педагогом (додаток
В.1.1)
Шановний студенте, поставте, будь ласка, відмітку «+» у відповідній графі
навпроти кожної відповіді на питання: «Чи прагну я стати педагогом?»
Відповіді на питання: «Чи прагну я стати педагогом?»
1)

я люблю дітей, тому прагну стати вчителем

2)
я не люблю вчити дітей, але думаю що
педагогічна освіта мені не завадить на будь-якій роботі
3)
так сталося, що я вступив(ла) до педагогічного
університету і повинен(на) опанувати цією професією
4)
я вважаю, що маю педагогічні здібності, тому
прагну стати вчителем
5)
я вважаю професію педагога престижною, тому
прагну отримати педагогічну освіту
6)
я
вважаю
професію
педагога
сьогодні
непрестижною, тому отримавши освіту у педагогічному
університеті, скоріше всього зміню свою професію
7)
я випадково вступив (ла) до педагогічного
університету, тому закінчу навчання, отримаю диплом, а там
буде видно, чи буду я працювати вчителем

так

сумні- ні
ваюся
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8)
я зовсім не прагну стати вчителем, а навчаюся в
університеті, тому що треба ж отримати якусь освіту
9)
я закінчу навчання на бакалавра й обов'язково
вступлю до магістратури для того, щоб побудувати науковопедагогічну кар'єру
10) я мрію закінчити навчання у магістратурі
педагогічного університету для того, щоб мати право
викладати не тільки в школі, а й у закладі вищої освіти

Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій С. Бубнова (додаток
В.1.2)
Методика призначена для вивчення реалізації ціннісних орієнтацій
особистості у реальних умовах життєдіяльності.
Інструкція. Опитувальник спрямований на дослідження вашої особистості і
ваших ставлень. Відповідайте по змозі швидко, довго не роздумуючи над
питаннями. Пам'ятайте, що поганих або хороших відповідей немає, є тільки
ваша власна думка. Відповідати потрібно «так» або «ні». У бланку
відповідей це відповідно « + » або
«–», які потрібно поставити поряд із номером питання.
Бланк відповідей
Номер питання
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Сума
І

Питальник
1.
2.

3.

Чи любите ви нічого не робити?
Чи любите ви самі заробляти гроші і одержувати від цього
задоволення?
Чи часто вам спадає на думку сходити в театр або на виставку?
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4.

Чи часто ви допомагаєте близьким по господарству?

5.

Чи вважаєте ви, що кохання — визначальне почуття в житті?

6.

Чи любите ви читати книги про щось нове, ще невідоме вам?

7.

Чи хочете ви стати босом (начальником якої-небудь компанії)?

8.

Чи хочете ви, щоб вас поважали друзі за ваші особисті якості?

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Чи хочете ви самі брати участь у громадських заходах (мітингах,
страйках) на користь близької вам верстви
населення?
Чи вважаєте ви, що без спілкування з друзями ваше життя буде
тьмяним і безрадісним?
Чи вважаєте ви, що було б здоров'я, а все інше прикладеться?
Чи часто вам хочеться розслабитися (послухати легку музику,
наприклад)?
Ви вибрали свою професію здебільшого тому, що вона може вам
приносити великий матеріальний достаток?
Чи вважаєте ви, що в житті важливо уміти грати на музичних
інструментах, малювати тощо?
Якщо хтось із ваших знайомих захворів, чи виберете ви час, щоб його
відвідати?

16.

Ваш шлюб укладений (буде укладений) на основі кохання?

17.

Чи любите ви читати науково-популярні книги?

18.

Хотіли ви в школі стати організатором?

19.

Якщо

20.

21.

22.

23.

ви

зробили непристойний вчинок стосовно друзів або
співробітників, чи будете ви переживати з цього
приводу?

Чи вважаєте ви, що шляхом громадських дій (мітингів, зборів) можна
що-небудь змінити в громадському житті?
Чи можете ви спокійно обійтися без частого спілкування зі своїми
знайомими?
Чи вважаєте ви, що необхідно у будь-який спосіб зміцнювати своє
здоров'я (плавати, бігати, грати в теніс тощо)?
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24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

Чи вважаєте ви, що головне — ваш настрій в цей мент, а що буде потім
не так важливо?
Чи вважаєте ви, що головне — це придбати будинок (квартиру), машину
та інші матеріальні блага?
Чи любите ви гуляти в лісі, парку?
Як ви вважаєте, чи потрібно допомагати матерільно тим, хто просить
милостиню, чи ні?
Любов — це відчуття, яке народжується і помирає?
Хотіли б ви стати вченим або науковим співробітником?
Влада — це почесно і значущо або від неї більше опоту і усяких
неприємностей?
Хотіли б ви, щоб у вас було більше друзів?
Чи спадало вам на думку долучитися до діяльності громадської
організації (клубу, консультаційного пункту)?
Чи багато вільного часу ви хотіли б приділяти спілкуванню?
Чи часто ви замислюєтеся про своє здоров'я?

35.

Чи вважаєте ви, що дуже важливо уміти приносити собі задоволення?

36.

Якщо

37.

все

почати спочатку, чи вибрали б ви зараз
високооплачувану роботу, ніж теперішня?

більш

Хотіли б ви зайнятися фотографією?

38.

Чи вважаєте ви, що потрібно обов'язково допомогти людині, що впала?

39.

Почуття любові для вас — це першооснова життя чи ні?

40.

Чи часто ви ставите собі питання: « А чому саме так»?

41.

Хотіли б ви «робити» політику?

42.

43.

Чи часто ваш внутрішній голос ставить вам питання: «А чи поважають
мене оточуючі»?
Чи є для вас суспільні явища предметом обговорення вдома або на
роботі?

44.

Провівши три дні на безлюдному острові, чи помрете ви від самотності?

45.

Чи катаєтесь ви на лижах, щоб зміцнити своє здов'я?

46.

Чи часто ви подовгу мрієте, лежачи із закритими очима?
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47.
48.

49.

Чи погоджуєтеся ви, що головне в житті — це робити гроші?
Чи часто ви купуєте картини та інші художні вироби або хотіли б їх
купити?
Якщо хтось із близьких довго хворіє, чи будете ви покірно виконувати
його обов’язки по господарству?

50.

Чи любите ви маленьких дітей?

51.

Хотіли б ви створити свою наукову теорію?

52.

Чи хочете ви бути схожими на відому людину (політика, письменника)?

53.

Чи важливо, щоб вас шанували колеги по роботі за ваші професійні
знання?

54.

Чи хотіли б ви в даний час що-небудь зробити в політиці?

55.

Ви – людина рішуча?

56.

Чи підтримуєте ви добрий фізичний стан (тренажери, спорт)?

57.

Нормальний відпочинок – це надзвичайно важливо, чи не так?

58.

Чи дуже важливо накопичити матеріальні засоби і передати їх дітям?

59.

Чи хочеться вам самому намалювати картину або написати музику?

60.

Коли маленька дитина плаче – це «крик про допомогу»?

61.

Для вас важливо

62.

«У всьому хочеться дійти до самої суті» - це про вас?

63.

Ви хотіли б, щоб ваші діти стали знаменитими людьми?

64.

Хотіли б ви, щоб ваші друзі звертались до вас за особистою допомогою,
як до товариша, друга?

65.

У суспільному житті хай залишається все, як є?

66.

Спілкування – це лише марна трата часу?

67.

Здоров’я – це найголовніше в житті, чи не так?

Оцінювання результатів
Міра вираженості кожної з поліструктурних ціннісних орієнтацій
особистості визначається за допомогою ключа, наведеного в бланку
відповідей. Відповідно до цього підраховують кількість позитивних відповідей у
всіх одинадцяти стовпчиках, а результат записують в графі «?». За результатами оброблення індивідуальних даних будують графічний профіль, що
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відображає вираженість кожної цінності (за 6-бальною системою), а по
горизонталі — види цінностей.
Методика САМОАЛ А. Лазуркіна
(додаток В.1.3)
Тест: “Визначення рівня самоактуалізації особистості”
1. А) Настане час, коли я заживу по-справжньому, не так, як зараз.
Б) Я впевнений, що живу по-справжньому вже зараз.
2. А) Я дуже захоплений власною професією.
Б) Не можу сказати, що мені подобається моя робота і те, чим я займаюсь.
3. А) Якщо незнайома людина зробить мені послугу, я почуваю себе
зобов’язаним їй.
Б) Приймаючи послугу незнайомої людини, я не почуваю себе зобов'язаним їй.
4. А) Мені буває важко зрозуміти свої почуття.
Б) Я завжди можу зрозуміти свої почуття.
5. А) Я часто замислююсь над тим, чи правильно я поводив себе в тій або іншій
ситуації.
Б) Я рідко замислююсь над тим, наскільки правильна моя поведінка.
6. А) Я внутрішньо ніяковію, коли мені говорять компліменти.
Б) Я рідко ніяковію, коли мені кажуть компліменти.
7. А) Здатність до творчості – природна властивість людини.
Б) Далеко не всі люди наділені здатністю до творчості.
8. А) У мене не завжди вистачає часу на те, щоб стежити за новинками
літератури і мистецтва.
Б) Я докладаю зусиль, намагаючись стежити за новинками літератури і
мистецтва.
9. А) Я часто приймаю ризиковані рішення.
Б) Мені важко приймати ризиковані рішення.
10. А) Інколи я можу дати співрозмовнику зрозуміти, що він мені здається
дурним і нецікавим.
Б) Я вважаю неприпустимим дати зрозуміти людині, що вона мені здається
дурною і нецікавою.
11. А) Я люблю залишати приємне “на потім”.
Б) Я не залишаю приємне “на потім”.
12. А) Я вважаю нечемним переривати розмову, якщо вона цікава тільки моєму
співрозмовнику.
Б) Я можу швидко і невимушено переривати розмову, яка цікава тільки одній
стороні.
13. А) Я прагну до досягнення внутрішньої гармонії.
Б) Стан внутрішньої гармонії майже недосяжний.
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14. А) Не можу сказати, що я собі подобаюсь.
Б) Я собі подобаюсь.
15. А) Я думаю, що більшості людей можна довіряти.
Б) Думаю, що без крайньої необхідності людям довіряти не варто.
16. А) Погано оплачувана робота не може приносити задоволення.
Б) Цікава, творча робота – сама по собі вже винагорода.
17. А) Досить часто мені нудно.
Б) Мені ніколи не буває нудно.
18. А) Я не буду відступати від власних принципів навіть заради корисних
справ, за які міг би розраховувати на людську вдячність.
Б) Я б відступив від своїх принципів заради справ, за які люди були б мені
вдячні.
19. А) Інколи мені важко бути щирим.
Б) Мені завжди вдається бути щирим.
20. А) Коли я подобаюсь собі, мені здається, що я подобаюсь і оточуючим.
Б) Навіть коли я собі подобаюсь, я розумію, що є люди, яким я неприємний.
21. А) Я довіряю своїм зненацька виниклим бажанням.
Б) Свої раптові бажання я завжди намагаюся осмислити.
22. А) Я повинен бути досконалим у всьому, що я роблю.
Б) Я не занадто засмучуюсь, якщо мені не вдається бути досконалим.
23. А) Егоїзм – природна властивість будь-якої людини.
Б) Більшості людей егоїзм не властивий.
24. А) Якщо я не відразу знаходжу відповідь на питання, то можу відкласти
його на деякий час.
Б) Я буду шукати відповідь на питання, що цікавить мене, незважаючи на
витрати часу.
25. А) Я люблю перечитувати книги, які мені сподобались.
Б) Краще прочитати нову книгу, ніж повертатися до прочитаної.
26. А) Я намагаюся поводитись так, як очікують оточуючі.
Б) Я не схильний задумуватись над тим, чого чекають від мене оточуючі.
27. А) Минуле, нинішнє і майбутнє здаються мені єдиним цілим.
Б) Думаю, моє нинішнє не дуже пов’язане з минулим або майбутнім.
28. А) Більша частина того, що я роблю, приносить мені задоволення.
Б) Лише деякі з моїх занять по-справжньому мене тішать.
29. А) Прагнучи розібратись в характері і почуттях оточуючих, люди часто
бувають нетактовні.
Б) Прагнення розібратись в характері і почуттях оточуючих людей цілком
природне і виправдовує деяку нетактовність.
30. А) Я добре знаю, які почуття я здатен відчувати, а які – ні.
Б) Я ще не зрозумів до кінця, які почуття я здатен відчувати.
31. А) Я відчуваю докори сумління, якщо серджусь на тих, кого люблю.
Б) Я не відчуваю докорів сумління, якщо серджусь на тих, кого люблю.
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32. А) Людина повинна спокійно ставитись до того, що вона може почути про
себе від інших.
Б) Цілком природно образитись, почувши неприємну думку про себе.
33. А) Зусилля, яких вимагає пізнання істини, варті того, бо приносять користь.
Б) Зусилля, яких вимагає пізнання істини, варті того, бо приносять задоволення.
34. А) В складних ситуаціях треба діяти випробованими засобами – це гарантує
успіх.
Б) В складних ситуаціях треба знаходити принципово нові рішення.
35. А) Люди рідко дратують мене.
Б) Люди часто мене дратують.
36. А) Якщо б була можливість повернути минуле, я б там багато чого змінив.
Б) Я задоволений своїм минулим і не хочу в ньому нічого змінювати.
37. А) Головне в житті – приносити користь і подобатись людям.
Б) Головне в житті – робити добро і служити істині.
38. А) Інколи я боюся виглядати занадто ніжним.
Б) Я ніколи не боюся проявляти свою ніжність.
39. А) Я вважаю, що висловити свої почуття важливо за будь-яких обставин.
Б) Не варто необдумано висловлювати свої почуття, не зваживши ситуацію.
40. А) Я вірю в себе лише тоді, коли відчуваю, що можу вирішити свої
проблеми.
Б) Я вірю в себе навіть тоді, коли не здатен вирішити свої проблеми.
41. А) Здійснюючи вчинки, люди керуються взаємними інтересами.
Б) По своїй природі люди схильні піклуватись лише про власні інтереси.
42. А) Мене цікавлять всі нововведення в моїй професійній сфері.
Б) Я скептично ставлюсь до більшості нововведень в своїй професійній області.
43. А) Я думаю, що творчість повинна приносити користь людям.
Б) Я вважаю, що творчість повинна приносити людям задоволення.
44. А) У мене завжди є своя власна точка зору з важливих питань.
Б) Формуючи свою точку зору, я схильний прислуховуватися до думок
поважних і авторитетних людей.
45. А) Секс без любові не є цінністю.
Б) Навіть без любові секс – дуже значуща цінність.
46. А) Я почуваю себе відповідальним за настрій співрозмовника.
Б) Я не почуваю себе відповідальним за це.
47. А) Я легко мирюся зі своїми слабкостями.
Б) Змиритися зі своїми слабкостями мені нелегко.
48. А) Успіх в спілкуванні залежить від того, наскільки людина здатна розкрити
себе іншому.
Б) Успіх в спілкуванні залежить від уміння підкреслити свої переваги і
приховати недоліки.
49. А) Моє почуття самоповаги залежить від того, чого я досягнув.
Б) Моє почуття самоповаги не залежить від моїх досягнень.
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50. А) Більшість людей призвичаїлися діяти “за лінією найменшого опору”.
Б) Думаю, що більшість людей до цього не схильні.
51. А) Вузька спеціалізація необхідна для вченого.
Б) Заглиблення у вузьку спеціалізацію робить людину обмеженою.
52. А) Дуже важливо, чи є у людини в житті радощі пізнання і творчості.
Б) В житті дуже важливо приносити користь людям.
53. А) Мені подобається брати участь в палких суперечках.
Б) Я не люблю суперечок.
54. А) Я цікавлюся віщуваннями, гороскопами, астрологічними прогнозами.
Б) Подібні речі мене не цікавлять.
55. А) Людина повинна працювати заради задоволення своїх потреб і блага
своєї сім’ї.
Б) Людина повинна працювати, щоб реалізувати свої здібності і бажання.
56. А) У вирішенні особистих проблем я керуюсь загальновизнаними
уявленнями.
Б) Свої проблеми я вирішую так, як вважаю за потрібне.
57. А) Воля потрібна для того, щоб стримувати бажання і контролювати
почуття.
Б) Головне призначення волі – підштовхувати зусилля і збільшувати енергію
людини.
58. А) Я не соромлюсь своїх слабкостей перед друзями.
Б) Мені нелегко виявляти свої слабкості навіть перед друзями.
59. А) Людині властиве прагнення до нового.
Б) Люди прагнуть до нового лише за необхідністю.
60. А) Я думаю, що вираз “вік живи – вік навчайся” є хибним.
Б) Вираз “вік живи – вік навчайся” я вважаю істинним.
61. А) Я думаю, що сенс життя полягає в творчості.
Б) Навряд чи в творчості можна знайти сенс життя.
62. А) Мені буває непросто познайомитися з людиною, яка мені симпатична.
Б) Я не маю труднощів, знайомлячись з будь-ким.
63. А) Мене засмучує, що значна частина життя минає даремно.
Б) Не можу сказати, що деяка частина мого життя минає даремно.
64. А) Для обдарованої людині є неприпустимим нехтування своїм обов’язком.
Б) Талант і здібність важать більше, ніж обов’язок.
65. А) Мені добре вдається маніпулювати людьми.
Б) Я вважаю, що маніпулювати людьми неетично.
66. А) Я намагаюся уникати засмучення.
Б) Я роблю те, що вважаю за потрібне, незважаючи на можливі засмучення.
67. А) В більшості ситуацій я не можу дозволити собі блазнювати.
Б) Є безліч ситуацій, в яких я можу дозволити собі блазнювати.
68. А) Критика на мою адресу знижує мою самооцінку.
Б) Критика практично не впливає на мою самооцінку.
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69. А) Заздрість властива тільки невдахам, які вважають, що їх обійшли.
Б) Більшість людей заздрісні, хоча і намагаються це приховати.
70. А) Вибираючи для себе заняття, людина повинна враховувати його
суспільну значимість.
Б) Людина повинна займатися передусім тим, що їй цікаво.
71. А) Я думаю, що для творчості необхідні знання в обраній області.
Б) Я думаю, що знання для цього зовсім не обов’язкові.
72. А) Я можу сказати, що живу з відчуттям щастя.
Б) Я не можу сказати, що живу з відчуттям щастя.
73. А) Я думаю, що люди мають аналізувати себе і своє життя.
Б) Я вважаю, що самоаналіз приносить більше шкоди, ніж користі.
74. А) Я намагаюся знайти пояснення навіть для тих своїх вчинків, котрі роблю
просто тому, що мені це хочеться.
Б) Я не шукаю пояснення для своїх дій і вчинків.
75. А) Я впевнений, що кожний може прожити своє життя так, як йому
хочеться.
Б) Я думаю, що у людини мало шансів прожити своє життя так, як хотілося б.
76. А) Про людину ніколи не можна сказати із впевненістю, добра вона чи зла.
Б) Добра людина чи зла – це видно одразу.
77. А) Для творчості потрібно дуже багато вільного часу.
Б) Мені здається, що в житті завжди можна знайти час для творчості.
78. А) Зазвичай я бажаю переконати співрозмовника, що я маю рацію.
Б) В суперечці я намагаюся зрозуміти точку зору співрозмовника, а не
переконати його.
79. А) Якщо я роблю щось винятково для себе, мені буває ніяково.
Б) Я не відчуваю ніяковості в такій ситуації.
80. А) Я вважаю себе творцем свого майбутнього.
Б) Навряд чи я сильно впливаю на власне майбутнє.
81. А) Вираз “добро має бути з кулаками” я вважаю правильним.
Б) Навряд чи правильний вираз “добро має бути з кулаками”.
82. А) Я думаю, недоліки людей значно помітніші, ніж їхні чесноти.
Б) Чесноти людини побачити значно легше, ніж її недоліки.
83. А) Інколи я боюся бути самим собою.
Б) Я ніколи не боюся бути самим собою.
84. А) Я намагаюся не згадувати про свої минулі неприємності.
Б) Час від часу я схильний повертатися до спогадів про минулі невдачі.
85. А) Я вважаю, що метою життя повинно бути щось значне.
Б) Я зовсім не вважаю, що метою життя неодмінно повинно бути щось значне.
86. А) Люди прагнуть того, щоб розуміти і довіряти одна одній.
Б) Замикаючись в колі власних інтересів, люди не розуміють оточуючих.
87. А) Я намагаюся не бути “білою вороною”.
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Б) Я дозволяю собі бути “білою вороною”.
88. А) В довірливій бесіді люди, зазвичай, щирі.
Б) Навіть в довірливій бесіді людині важко бути щирою.
89. А) Буває, що я соромлюсь виявляти свої почуття.
Б) Я ніколи цього не соромлюсь.
90. А) Я можу робити щось для інших, не вимагаючи, щоб вони це оцінили.
Б) Я маю право очікувати від людей, що вони оцінять те, що я для них роблю.
91. А) Я виявляю свою приязнь до людини незалежно від того, чи взаємна вона.
Б) Я рідко виявляю свою приязнь до людини, не бувши впевненим, що вона
взаємна.
92. А) Я думаю, що в спілкуванні потрібно відкрито виявляти своє
невдоволення іншими.
Б) Мені здається, що в спілкуванні люди повинні приховувати взаємне
невдоволення.
93. А) Я приймаю наявність протиріч в самому собі.
Б) Внутрішні протиріччя знижують мою самооцінку.
94. А) Я прагну відкрито висловлювати свої почуття.
Б) Думаю, що у відкритому прояві почуттів завжди є елемент нестриманості.
95. А) Я впевнений в собі.
Б) Не можу сказати, що я впевнений в собі.
96. А) Досягнення щастя не може бути головною метою людських стосунків.
Б) Досягнення щастя – головна мета людських стосунків.
97. А) Мене люблять, тому що я цього заслуговую.
Б) Мене люблять, тому що я сам здатен любити.
98. А) Нерозділене кохання здатне зробити життя нестерпним.
Б) Життя без кохання гірше, аніж нерозділене кохання в житті.
99. А) Якщо розмова не вдалася, я спробую побудувати її інакше.
Б) Зазвичай розмова не складається через неуважність співрозмовника.
100. А) Я намагаюся справити на людей гарне враження.
Б) Люди бачать мене таким, який я насправді.
Ключ № 1
Прагнення до самоактуалізації виявляється такими пунктами тесту:
1. Б

16. Б

31. Б

46. Б

61. А

76. А

91. А

2. А

17. Б

32. А

47. А

62. Б

77. Б

92. А

3. Б

18. А

33. Б

48. А

63. Б

78. Б

93. А

4. Б

19. Б

34. Б

49. Б

64. Б

79. Б

94. А

5. Б

20. Б

35. А

50. Б

65. Б

80. А

95. А
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6. Б

21. А

36. Б

51. Б

66. Б

81. Б

96. Б

7. А

22. Б

37. Б

52. А

67. Б

82. Б

97. Б

8. Б

23. Б

38. Б

53. А

68. Б

83. Б

98. Б

9. А

24. Б

39. А

54. Б

69. А

84. А

99. А

10. А

25. А

40. Б

55. Б

70. Б

85. А

100. Б

11. А

26. Б

41. А

56. Б

71. Б

86. А

12. Б

27. А

42. А

57. Б

72. А

87. Б

13. А

28. А

43. Б

58. А

73. А

88. А

14. Б

29. Б

44. А

59. А

74. Б

89. Б

15. А

30. А

45. А

60. Б

75. А

90. А

Оціночна шкала
Кількість збігів відповідей з ключем № 1 визначає загальний рівень
самоактуалізації особи у відсотках.
Ключ № 2
Окремі шкали опитувача САМОАЛ подані в таких пунктах:
1. Орієнтація в часі: 1. Б, 11. А, 17. Б, 24. Б, 27. А, 36. Б, 54. Б, 63. Б, 73. А, 80.
А.
2. Цінності: 2. А, 16. Б, 18. А, 25. А, 28. А, 37. Б, 45. А, 55. Б, 61. А, 64. Б, 72. А,
81. Б, 85. А, 96. Б, 98. Б.
3. Погляд на природу людини: 7. А, 15. А, 23. Б, 41. А, 50. Б, 59. А, 69. А, 76. А,
82. Б, 86. А.
4. Потреба в пізнанні: 8. Б, 24. Б, 29. Б, 33. Б, 42. А, 51. Б, 53. А, 54.Б, 60. Б, 70.
Б.
5. Креативність (прагнення до творчості): 9. А, 13. А, 16. Б, 25. А, 28. А, 33.
Б, 34. Б, 43. Б, 52. А, 55. Б, 61. А, 64. Б, 70. Б, 71. Б, 77. Б.
6. Автономність: 5. Б, 9. А, 10. А, 26. Б, 31. Б, 32. А, 37. Б, 44. А, 56. Б, 66. Б,
68. Б, 74. Б, 75. А, 87. Б, 92. А.
7. Спонтанність: 5. Б, 21. А, 31. Б, 38. Б, 39. А, 48. А, 57. Б, 67. Б, 74.Б, 83. Б,
89. Б, 91. А, 92. А, 94. А.
8. Саморозуміння: 4. Б, 13. А, 20. Б, 30. А, 31. Б, 38. Б, 47. А, 66. Б, 79. Б, 93. А.
9. Аутосимпатія: 6. Б, 14. Б, 21. А, 22. Б, 32. А, 40. Б, 49. Б, 58. А, 67.Б, 68. Б,
79. Б, 84. А, 89. Б, 95. А, 97. Б.
10. Контактність: 10. А, 29. Б, 35. А, 46. Б, 48. А, 53. А, 62. Б, 78. Б, 90. А, 92.
А.
11. Гнучкість в спілкуванні: 3. Б, 10. А, 12. Б, 19. Б, 29. Б, 32. А, 46. Б, 48. А, 65.
Б, 99. А.
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Оціночна шкала
Результат 0-5 балів свідчить про низький рівень досягнень за даною шкалою,
показник 5-10 балів – середній рівень розвитку, 10-15 балів – високий рівень
самоактуалізації.
Примітка. Шкали 1, 3, 4, 8, 10 і 11 мають по 10 пунктів, а інші – по 15. Для
того, щоб можна було порівняти отримані результати, кількість балів за цими
шкалами слід помножити на 1,5. Можна одержати результат у відсотках: 15
балів (максимум за кожною шкалою) – 100%, а число набраних балів – Х%.
Опис шкал опитувача САМОАЛ
1. Шкала орієнтації в часі показує, наскільки людина живе сьогоденням, не
відкладаючи своє життя “на потім” і не намагаючись знайти порятунок у
минулому. Високий результат характерний для осіб, що добре розуміють
екзистенціальну цінність життя “тут і тепер”, здатних насолоджуватися
актуальним моментом, не порівнюючи його з минулими втіхами і не
знецінюючи очікуванням майбутніх успіхів. Низький результат показують
люди, невротично заглиблені в минулі переживання, з завищеним прагненням
до досягнень, підозрілі і невпевнені у собі.
2. Шкала цінностей. Високий бал за цією шкалою свідчить, що людина поділяє
цінності особи, яка самоактуалізується, до їх числа Абрахам Маслоу відносив
такі, як істина, добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності, життєвість,
унікальність, досконалість, досягнення, справедливість, порядок, простота,
легкість без зусиль, гра, самодостатність. Перевага цих цінностей вказує на
прагнення до гармонійного буття і здорових стосунків з людьми, далеке від
бажання маніпулювати ними в своїх інтересах.
3. Погляд на природу людини може бути позитивним (висока оцінка) або
негативним (низька). Ця шкала описує віру в людей, в могутність людських
можливостей. Високий показник може інтерпретуватися як стала основа для
щирих гармонійних міжособистісних стосунків, природна симпатія, довіра до
людей, чесність, неупередженість, доброзичливість.
4. Висока потреба в пізнанні характерна для особи, що самоактуалізується,
завжди відкритій новим враженням. Ця шкала описує спроможність до
миттєвого пізнання – безкорисливе бажання нового, інтерес до об'єктів, не
пов'язаний прямо з задоволенням різних потреб. Таке пізнання, вважає Маслоу,
точніше і ефективніше, оскільки його процес не деформується бажаннями і
потягами, людина при цьому не схильна судити, оцінювати і порівнювати. Вона
просто бачить те, що є, і цінує це.
5. Прагнення до творчості або креативність – неодмінний атрибут
самоактуалізації, яку можна назвати творчим ставленням до життя.
6. Автономність, на думку більшості гуманістичних психологів, є головним
критерієм психічного здоров’я особи, її цілісності і повноти. Це поняття тяжіє
до таких рис, як життєвість (aliveness) і самопідтримка (self – support) у Ф.
Перлза, спрямованість зсередини (inner – directed) у Д. Рисмена, зрілість
(ripeness) у К. Роджерса. Особа, яка самоактуалізується автономна, незалежна
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і вільна, однак це не означає відчуження і самітність. В термінах Е. Фромма
автономність – це позитивна “свобода для”, що відрізняється від негативної
“свободи від”.
7. Спонтанність – це якість, що випливає з упевненості в собі і довіри до
навколишнього світу, властивих для людей, які є самоактуалізованими.
Високий показник за шкалою спонтанності свідчить про те, що
самоактуалізація стала способом життя, а не є мрією чи прагненням. Здатність
до спонтанної поведінки обмежується культурними нормами, в природному
вигляді її можна спостерігати хіба що у маленьких дітей. Спонтанність
співвідноситься з такими цінностями, як свобода, природність, гра, легкість без
зусилля.
8. Саморозуміння. Високий показник за цією шкалою свідчить про чутливість,
сензитивність людини до своїх бажань і потреб. У таких людей не формуються
психологічні захисти, що заважають людині адекватно сприймати і оцінювати
себе, вони не схильні підміняти власні смаки і оцінки зовнішніми соціальними
стандартами. Показники за шкалою саморозуміння, спонтанності і
аутосимпатії, як правило, пов'язані між собою. Низький бал за шкалою
саморозуміння властивий людям невпевненим, які орієнтуються на думку
оточуючих. Д. Рисмен називав таких “орієнтованими ззовні” на відміну від
“орієнтованих зсередини”.
9. Аутосимпатія – природна основа психічного здоров’я і цілісності особи.
Низькі показники мають люди невротичні, тривожні, невпевнені в собі.
Аутосимпатія зовсім не означає тупої самовтіхи або некритичного
самосприйняття, це просто добре усвідомлена “Я-концепція”, що служить
джерелом сталої адекватної самооцінки.
10. Шкала контактності вимірює товариськість особи, її спроможність до
встановлення тривалих і доброзичливих стосунків з оточуючими. В опитувачі
САМОАЛ контактність розуміється не як рівень комунікативних здібностей
особи або як навички ефективного спілкування, а як загальна схильність до
взаємнокорисних і приємних контактів з іншими людьми.
11. Шкала гнучкості в спілкуванні співвідноситься з наявністю або відсутністю
соціальних стереотипів, спроможністю до адекватного самовираження в
спілкуванні. Високі показники свідчать про автентичну взаємодію з
оточуючими, спроможність до саморозкриття. Люди з високою оцінкою за цією
шкалою орієнтовані на особистісне спілкування, не схильні до фальшу або
маніпуляцій, не змішують саморозкриття особи з самопредставленням –
стратегією і тактикою управління створюваним враженням. Низькі показники
характерні для людей ригідних, негнучких, не впевнених у власній
привабливості, в тому, що вони цікаві співрозмовнику, та спілкування з якими
може приносити задоволення.
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Методика діагностики мотивації досягнення, запропонована А.
Мехрабіаном або модифікована М. Магомед-Еміновим
(додаток В.1.4)
Тест-опитувальник
Тест-опитувальник для вимірювання мотивації досягнення призначений для
діагностики двох узагальнених стійких мотивів особистості мотиву прагнення
до успіху і мотиву уникнення невдачі. При цьому оцінюється, який з цих двох
мотивів у випробуваного домінує.
Мотивація досягнення, на думку Г. Меррея, виражається в потребі долати
перешкоди і досягати високих показників у праці, самовдосконалюватися,
змагатися з іншими й випереджати їх, реалізовувати свої таланти і тим самим
підвищувати самоповагу.
Мотивація досягнення - один з різновидів мотивації діяльності, пов'язана з
потребою індивіда домагатися успіху і уникати невдачі. Формування мотивації
до успіху чи до уникнення невдачі залежить від умов виховання і середовища, а
також:
1) особистісних стандартів (оцінок суб'єктивної ймовірності успіху,
суб'єктивної труднощі завдання);
2) привабливості самооцінки (привабливості для індивіда особистого успіху або
невдачі в даній діяльності);
3) індивідуальних переваг типу атрибуції (приписування відповідальності за
успіх або за невдачу собі або оточуючим обставинам).
Методика застосовується для дослідницьких цілей при діагностиці мотивації
досягнення у старших школярів і студентів.
Тест являє собою опитувальник, що має дві форми: чоловічу (форма А) і
жіночу (форма Б).
ОБРОБКА
По кожній з шкал підраховується сумарний бал. Використовується наступна
процедура. Відповідям випробуваного на прямі (відмічені знаком «+» у ключі)
зворотні (відмічені знаком «-» у ключі) пункти опитувальника приписуються
бали на основі наступних співвідношень:
Ключ до чоловічої формі: + 1, -2, + 3, -4, + 5, -6, + 7, + 8, -9, + 10, -11, -12, + 13,
+ 14, -15, -16, + 17, -18, + 19, -20, + 21, -22, -23, + 24, -25, -26, -27, + 28, -29, -30,
+ 31, -32 .
Ключ до жіночої формі: + 1, + 2, -3, + 4, -5, -6, + 7, + 8, -9, + 10, -11, -12, -13, +
14, -15, -16, + 17, -18, + 19, -20, + 21, -22, + 23, -24, -25, + 26, -27, + 28, -29, -30.
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Далі визначається сума балів, набраних випробовуваним по всьому
опитувальником
При груповому обстеженні
Бали усієї вибірки випробуваних, що беруть участь в експерименті,
ранжирують і виділяють дві контрастні групи: верхні 27% вибірки
характеризуються мотив прагнення до успіху, а нижні 27% - мотивом
уникнення невдачі.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
На основі підрахунку сумарного балу визначають, яка мотиваційна тенденція
домінує у випробуваного.
Якщо ця сума виявилася в інтервалі від 165 до 210, то роблять висновок про
те, що в мотивації досягнення успіхів у даного випробовуваного домінує
прагнення до успіху.
Якщо сума балів виявилася в межах від 76 до 164, то роблять висновок про
домінування прагнення уникати невдачі.
Якщо сума балів виявилася в межах від 30 до 75, то ніякого певного висновку
про домінування один над одним мотивації досягнення успіхів або уникнення
невдач зробити не можна.
ІНСТРУКЦІЯ: «Тест складається з низки тверджень, що стосуються ділових
сторін характеру, а також думок і почуттів з приводу деяких життєвих ситуація.
Щоб оцінити ступінь вашої згоди або незгоди з кожним із тверджень,
використовуйте наступну
+ 3 повністю згоден
+ 2 згоден
+ 1 скоріше згоден, ніж не згоден
0 нейтральний
-1 Скоріше не згоден, ніж згоден
-2 Не згоден
-3 Повністю не згоден
Прочитайте твердження тесту та оцініть ступінь своєї згоди (або незгоди). При
цьому на бланку для відповідей проти номера твердження поставте цифру, яка
відповідає ступеню Вашої згоди (+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3). Давайте ту відповідь,
який першим приходить Вам в голову. Не витрачайте часу на його
обдумування.
При обробці результатів проводиться підрахунок балів за певною системою, а
не аналіз змісту окремих відповідей. Результати тесту будуть
використовуватися тільки для наукових цілей і дається повна гарантія про
нерозголошення отриманих даних.
Якщо у Вас виникли якісь питання, задайте їх перш, ніж виконувати тест. Тепер
приступайте до роботи! »
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Текст опитувальника.
Форма А (чоловіча).
1. Я більше думаю про отримання гарної оцінки, ніж побоююся отримання
поганий.
2. Якби я повинен був виконати складне, незнайоме мені завдання, то волів би
зробити його разом з кимсь, ніж працювати над ним в поодинці.
3. Я частіше беруся за важкі завдання, навіть якщо не впевнений, що зможу їх
вирішити, ніж за легкі, які знаю, що вирішу.
4. Мене більше приваблює справа, що не вимагає напруження і в успіху якого я
впевнений, ніж важка справа, у якій можливі несподіванки.
5. Якби в мене щось не виходило, я скоріше доклав би всіх зусиль, щоб з цим
впоратися, ніж перейшов би до того, що в мене може добре вийти.
6. Я волів би роботу, в якій мої функції чітко визначені і зарплата вище
середньої, роботі з середньою зарплатою, в якій я повинен, сам визначати свою
роль.
7. Я витрачаю більше часу на читання спеціальної літератури, ніж художньої.
8. Я волів би важливій справі, хоча ймовірність невдачі в ньому дорівнює 50%,
перед справою досить важливою, але не важкою.
9. Я швидше вивчу розважальні ігри, відомі більшості людей, ніж рідкісні ігри.
які вимагають майстерності небагатьом.
10. Для мене дуже важливо робити свою роботу якнайкраще, навіть якщо через
це у мене виникають тертя з товаришами.
11. Якби я зібрався грати в карти, то швидше зіграв би в розважальну гру, ніж у
важку, що потребує міркувань.
12. Я віддаю перевагу змаганням, де я сильніше за інших, ніж де всі учасники
рівні за силою.
13. У вільний від роботи час я опаную небудь грою скоріше для розвитку своїх
умінь, ніж для відпочинку і розваг.
14. Я скоріше волію зробити якусь справу так, як я вважаю за потрібне, нехай
навіть з 50% ризику помилитися, ніж робити його, як мені радять інші.
15. Якби мені довелося вибирати, то я швидше вибрав би роботу, в якій
початкова зарплата буде 100 руб. і може залишитися у такому розмірі
невизначений час, ніж роботу, в якій початкова зарплата дорівнює 80 руб. і є
гарантія, що не пізніше, ніж через 5 років я буду отримувати більше 180 руб.
16. Я швидше став би грати в команді, ніж змагатися один на один.
17. Я волію працювати, не шкодуючи сил, поки повністю не задоволений
отриманим результатом, ніж прагну закінчити справу пошвидше і з меншою
напругою
18. На іспиті я волів би конкретні питання з пройденого матеріалу, питань, що
потребують для відповіді висловлення своєї думки.
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19. Я швидше вибрав би справу, в якій є деяка ймовірність невдачі, але є й
можливість досягти більшого таке, в якому моє становище не погіршиться, Але
й істотно не поліпшиться.
20. Після успішної відповіді на іспиті я швидше з полегшенням зітхну
(«пронесло»!), Ніж порадію хорошою оцінкою.
21. Якби я міг повернутися до одного з двох незавершених справ, я швидше
повернувся б до важкого, ніж до легкого.
22. При виконанні контрольного завдання я більше турбуюся про те як би не
допустити якоїсь помилки, ніж думаю про те, як правильно його вирішити.
23. ЯКЩО у мене щось не виходить, я краще звернуся до когось допомогою,
ніж сам продовжувати шукати вихід.
24. Після невдачі я скоріше стаю ще більш зібраним і енергійним, ніж втрачаю
бажання продовжувати справу.
25. Якщо є сумнів в успіху якого починання, то я швидше не стану ризикувати,
ніж таки візьму в ньому активну участь
26. Коли я беруся за важку справу, я скоріше побоююся, що не впораюся з ним,
ніж сподіваюся, що воно вийде.
27. Я працюю ефективніше під чиїмсь керівництвом, ніж коли несу за свою
роботу особисту відповідальність.
28. Мені більше подобається виконувати складне незнайоме завдання, чий
завдання знайоме, в успіху якого я впевнений.
29. Я працюю продуктивніше над завданням, коли мені конкретно вказують, що
і як виконувати, ніж коли переді мною ставлять завдання лише в загальних
рисах.
30. Якби я успішно вирішив якесь завдання, то з великим задоволенням взявся
б ще раз вирішити аналогічну задачу, ніж перейшов би до задачі іншого типу
31. Коли потрібно змагатися, у мене швидше виникає інтерес і азарт, ніж
тривога і неспокій.
32. Мабуть я більше мрію про свої плани на майбутнє, ніж намагаюся їх
реально здійснити
Форма Б (жіноча)
1. Я більше думаю про отримання гарної оцінки, ніж побоююся отримання
поганий.
2. Я частіше беруся за важкі завдання, навіть якщо не впевнена, що зможу їх
вирішити, ніж за легкі, які знаю, що вирішу.
3. Мене більше приваблює справа, що не вимагає напруження і в успіху якого я
впевнена, ніж важка справа, у якій можливі несподіванки.
4. Якби в мене щось не виходило, я скоріше доклала б всі сили, щоб з цим
впоратися, ніж перейшла б до того, що в мене може добре виходити.
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5. Я вважала за краще б роботу, в якій мої функції чітко визначені і зарплата
вище середньої, роботі з середньою зарплатою, в якій я сама повинна визначати
свою роль.
6. Більш сильні переживання у мене викликаються страхом невдачі, ніж надією
на успіх.
7. Науково-популярну літературу я віддаю перевагу літературі розважального
жанру.
8. Я воліла б важливе важка справа, де ймовірність невдач дорівнює 50%, перед
справою досить важливою, але не важкою.
9. Я швидше вивчу розважальні ігри, відомі більшості людей, ніж рідкісні ігри,
які вимагають майстерності небагатьом.
10. Для мене дуже важливо робити свою роботу якнайкраще, навіть якщо через
це у мене виникають тертя з товаришами.
11. Після успішної відповіді на іспиті я швидше з полегшенням зітхну, що
«пронесло», ніж порадію хорошою оцінкою.
12. Якби я зібралася грати в карти, то я швидше зіграла б у розважальну гру,
ніж у важку,, потребує міркувань.
13. Я віддаю перевагу змаганням, де я сильніше за інших, тим, де всі учасники
рівні за силою.
14. Після невдачі я стаю ще більш зібраною і енергійною, ніж втрачаю бажання
продовжувати справу.
15. Невдачі отруюють моє життя більше, ніж приносять радість успіху.
16. У нових невідомих ситуаціях у мене скоріше виникає хвилювання і
занепокоєння, ніж інтерес і цікавість.
17. Я швидше спробую приготувати нову цікаву страву, хоча може погано
вийти, ніж стану готувати звичне блюдо яке зазвичай добре виходило.
18. Я швидше займуся чимось приємним і необтяжливим, ніж виконувати щось,
як мені здається, вартісне, але не дуже захоплююче.
19. Я швидше витрачено весь свій час на здійснення однієї справи, ніж
постараюся виконати швидко за цей же час дві-три справи.
20. Якщо я захворіла і змушена залишитися вдома, то я використовую час
скоріше для того, щоб розслабитися і відпочити, ніж почитати попрацювати
21. Якби я жила з кількома дівчатами в одній кімнаті, і ми вирішили
влаштувати вечірку, я воліла б сама організувати її, ніж щоб це зробила якась
інша.
22. Якщо в мене щось не виходить, я краще звернуся до когось за допомогою,
ніж сама продовжуватиму шукати вихід.
23. Коли потрібно змагатися, у мене швидше виникає інтерес і азарт, ніж
тривога і неспокій.
24. Коли я беруся за важку справу, я скоріше побоююся, що не впораюся з ним,
ніж сподіваюся, що воно вийде.
25. Я працюю ефективніше під чиїмсь керівництвом, ніж тоді, коли несу за
свою роботу особисту відповідальність.
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26. Мені більше подобається виконувати складне незнайоме завдання, ніж
завдання знайоме, в успіху якого я впевнена.
27. Якби я успішно вирішила якесь завдання, то з великим задоволенням
взялася б вирішувати ще раз аналогічну, ніж перейшла б до задачі іншого типу.
28. Я працюю продуктивніше над завданням, коли переді мною ставлять
завдання лише в загальних рисах, ніж коли мені конкретно вказують, що і як
виконувати.
29. Якщо при виконанні важливої справи я допускаю помилку, то частіше я
гублюся і впадаю у відчай, ніж швидко беру себе в руки і намагаюся виправити
становище.
30. Мабуть, я більше мрію про свої плани на майбутнє, ніж намагаюся їх
реально здійснити.
Методика мотиваційної індукції Ж. Нюттена як метод незакінчених
речень, діалогів, розповідей, що належить до групи проектних методик
(додаток В.1.5)
Інструкція: «Нижче Ви знайдете кілька слів типу« я хочу ... »,« я сподіваюся ...
». Ці слова складають початок деякої фрази, а Вам необхідно закінчити цю
фразу на даній сторінці так, як Ви особисто її б закінчили. Не треба довго
думати над кожною фразою. Треба писати те, що приходить Вам в голову,
коли Ви застосуєте до себе ці перші слова кожної пропозиції.
Важливо, щоб Ви не писали невідомо про що: не треба прагнути побудувати
граматично правильну фразу, але слід писати про те, що Вас дійсно хвилює, до
чого Ви прагнете, чого бажаєте, про що думаєте. Намагайтеся відповідати
так, щоб кожна сторінка була б зрозуміла сама по собі.
Це дослідження не є тестом, так як який би Ви не дали відповідь, він
обов'язково буде «хорошим» в тому випадку, якщо він висловлює Ваші особисті
переживання.
Можливо, у Вас створиться враження, що повторюються одні й ті ж слова.
Це робиться для того, щоб Ви могли написати можливо більше про свої
бажання. Не треба намагатися згадати те, що Ви вже писали. Намагайтеся
писати розбірливо. Довжина і будова фрази не мають ніякого значення ».
1. Я сподіваюся ...
2. Я дуже хочу ...
3. Я маю намір ...
4. Я мрію ...
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5. Я прагну ...
6. Я буду дуже задоволений, якщо ...
7. Я хочу ...
8. Я все роблю для того, щоб ...
9. У мене є велике бажання ...
10.Я б хотів бути здатним ...
11. Я б так хотів ...
12. Я прагну ...
13.Я вирішив ...
14. Я буду дуже радий, якщо ...
15. Я маю певний намір...
16. Я зроблю все можливе, щоб ...
17. Я буду дуже радий, якщо мені дозволять ...
18. Я б нічого не пошкодував для того, щоб ...
19. Я всім серцем сподіваюся ...
20. Всіма своїми силами я прагну ...
21. Найбільше я буду засмучений, якщо ...
22. Я не бажаю ...
23. Я буду протестувати, якщо ...
24. Мені не сподобається, якщо ...
25. Я намагаюся уникнути ...
26. Я боюся, що ...
27. Я буду дуже шкодувати, якщо ...
28. Я не хочу ...
29. Мені не подобається думати про те, що ....
30. Я б не хотів ...
Дякуємо за участь!
Методика діагностування ціннісних орієнтацій (М. Рокич)
(додаток В.1.6)
Система ціннісних орієнтацій визначає змістовний бік спрямованості особистості й становить основу її відносин до навколишнього світу, до інших
людей, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєвої
активності, основу життєвої концепції й «філософії життя».
Інструкція: «Зараз вам буде пред'явлений набір з 18 карток з позначенням
цінностей. Ваше завдання — розкласти їх у порядку значимості для вас, за тими
принципами, якими ви керуєтеся у вашому житті. Кожна цінність написана на
окремій картці. Уважно вивчіть картки й вибравши ту, котра для вас найбільш
значима, помістіть її на перше місце. Потім виберіть другу по значимості
цінність і помістіть слідом за першою. Те ж проробіть із усіма картками, що
залишилися. Найменш важлива залишиться останньою й
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посяде 18 місце. Працюйте не поспішаючи, вдумливо. Якщо в процесі роботи
ви зміните свою думку, то можете виправити свої відповіді, помінявши картки
місцями. Кінцевий результат повинен відбивати вашу справжню позицію».
Порядок проведення. Для подолання зазначених недоліків методики й більш
глибокого проникнення в систему ціннісних орієнтацій можливі зміни
інструкції, які дають додаткову діагностичну інформацію й дозволяють зробити
більш обґрунтовані висновки. Приміром, після основної серії можна попросити
випробуваного ранжувати картки, відповідаючи на наступні запитання.
В якому порядку й у якому ступені (у відсотках) реалізовані дані цінності у
вашому житті?
— Як би ви розташували ці цінності, якби стали таким, яким мріяли?
— Як, на ваш погляд, це зробила б ідеальна, досконала людина?
— Як зробило б це, на вашу думку, більшість людей?
— Як це зробили б ви 5 або 10 років тому? Через 5 або 10 років?
— Як ранжували б картки близькі вам люди? І т. д. у залежності від цілей
дослідження
Стимульний матеріал до методики М. Рокіча
( Номер проставляється на зворотному боці картки.)
Список А (термінальні цінності)
la. Активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя).
2а. Життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що досягаються
життєвим досвідом).
За. Здоров'я (фізичне й психічне).
4а. Цікава робота.
5а. Краса природи й мистецтва (переживання прекрасного в природі й у
мистецтві).
ба. Любов (духовна й фізична близькість із коханою людиною).
7а. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних ускладнень).
8а. Наявність гарних і вірних друзів.
9а. Суспільне визнання (повага навколишніх, колективу, товаришів по роботі).
10а. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляду, загальної
культури, інтелектуальний розвиток).
11а. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей,
сил і здібностей).
12а. Розвиток (робота над собою, постійне фізичне й духовне
вдосконалювання).
13а. Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків).
14а. Воля (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках).
15а. Щасливе сімейне життя.
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16а. Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалювання інших людей, усього
народу, людства в цілому).
17а. Творчість (можливість творчої діяльності). 18а. Упевненість у собі
(внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів).
Список Б (інструментальні цінності)
16. Акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, порядок у справах.
26. Вихованість (гарні манери).
36. Високі запити (високі вимоги до життя й високі домагання).
46. Життєрадісність (почуття гумору).
56. Ретельність (дисциплінованість).
66. Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче).
76. Непримиренність до недоліків у собі й інших.
86. Освіченість (широта знань, висока загальна культура).
96. Відповідальність (почуття обов'язку, уміння дотримуватися слова).
106. Раціоналізм (уміння здорово та логічно мислити, приймати обмірковані,
раціональні рішення).
116. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна).
126. Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів.
136. Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед
труднощами).
146. Терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим їхні
помилки й омани).
156.Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки,
звичаї,
звички).
166. Чесність (правдивість, щирість).
176. Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі).
186. Чуйність (дбайливість).
Обробка й аналіз результатів
Аналізуючи ієрархію цінностей, слід звернути увагу на їхнє угрупування
випробуваним у змістовні блоки. Так, наприклад, можна виділити «конкретні» і
«абстрактні» цінності, цінності професійної самореалізації й особистого життя
тощо. Інструментальні цінності можуть групуватися в етичні, цінності
спілкування, цінності справи, індивідуалістичні й конформістські, а також
альтруїстичні цінності, цінності самоствердження, прийняття інших і т. д.
Психолог повинен спробувати вловити індивідуальну закономірність. Якщо не
вдається виявити жодної закономірності, можна припустити або
несформованість у випробуваного системи цінностей, або нещирість
відповідей.
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КЛЮЧ
Система цінностей

Список А Термінальні
цінності

Список Б Інструментальні
цінності

1 Особистісні

2а За 6а 12а 15а 18а

16 26 46

Суспільні

1а 5а 8а 13а 14а 16а

66 76 126 146 156 186

Професійні

4а 7а 9а 10а Па 17а

36 56 86

106 136 176

2а За 9а 12а 16а 18а

36 66 86

116 126 166

Спілкування

1а 5а 6а 8а

13а 15а

16 46 76

146 156 186

Справи

4а 7а 10а Па 14а 17а

26 56 96

106 136 176

1а За 9а 12а 14а 17а

36 66 96

126 136 166

Конформістські

4а ба 7а 8а

26 46 56

86

Альтруїстичні

2а 5а 10а 11а 15а 16а

96

116 166

(відображують самореалізацію суб'єкта)

2 Самоствердження

(дані корелюють із вектором спрямованості)

3 Індивідуалістичні

13а 18а

116 176

16 76 106 146 156 186

(спрямованість в системі міжособистісних відносин)
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Усвідомлення потреби в соціальній рефлексії
як чинника професійного саморозвитку,
формування власного соціального, життєвого простору
(додаток В. 2)
Методика вивчення здатності педагога до саморозвитку
(додаток В. 2.1)
Анкета 1. Бар'єри педагогічної діяльності
Дайте відповідь на запитання, виставивши такі бали:
5 якщо дане твердження повністю відповідає дійсності;
4 скоріше відповідає, ніж ні;
3 і так, і ні;
2 скоріше не відповідає;
1 не відповідає.
Питання анкети
№
запит.

Зміст запитання

Бали

1.

Я прагну вивчати себе

1

2

3

4

5

2.

Я залишаю час для розвитку

1

2

3

4

5

3.

Перепони, які виникають, стимулюють мою
активність

1

2

3

4

5

4.

Я шукаю зворотний зв'язок, оскільки це допомагає
мені пізнати та оцінити себе

1

2

3

4

5

5.

Я рефлексую свою діяльність

1

2

3

4

5

6.

Я аналізую свої почуття й досвід

1

2

3

4

5

7.

Я багато читаю

1

2

3

4

5

8.

Я дискутую з питань, які мене цікавлять

1

2

3

4

5

9.

Я вірю у свої можливості

1

2

3

4

5

10.

Я прагну бути більш відкритим

1

2

3

4

5

11.

Я усвідомлюю вплив, який здійснює на мене
оточення

1

2

3

4

5
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12.

Я керую своїм професійним розвитком й отримую
позитивні результати

1

2

3

4

5

13.

Я маю задоволення від освоєння нового

1

2

3

4

5

14.

Зростаюча відповідальність не лякає мене

1

2

3

4

5

15.

Я позитивно поставився б до свого професійного
підвищення

1

2

3

4

5

Підрахуйте загальну суму балів:
75-55 активний розвиток;
54-36 немає стійкої системи саморозвитку, орієнтація на розвиток в залежності
від умов;
35-15 – зупинка розвитку.

Анкета визначення загальної адаптивності студентів у процесі
професійного становлення
(додаток В. 2.2)
Шановний студенте!
Пропонуємо Вам взяти участь у дослідженні, пов’язаному з визначенням рівня
Вашої адаптивності у процесі професійного становлення.
Анкетування анонімне.
1. Наскільки реалізувалися ваші очікування стосовно якості освіти, яку Ви
отримуєте в ЗВО?
а) відсотків 10; б) відсотків 40; в) відсотків 60; г) майже повністю.
2. Чи подобається Вам навчатися у ЗВО?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так
3. Чи часто Ви відчуваєте успіх у навчальній діяльності?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
4. У процесі навчання Ви більшою мірою орієнтуєтеся на успіх у майбутній
професії, ніж на отримання позитивної оцінки?
а) ні; б) до певної міри; в) в основному; г) так.
5. Чи комфортно Ви себе почуваєте на навчальних заняттях?
а) відсотків 10; б) відсотків 40; в) відсотків 60; г)періодично.
6. На якому рівні складності для Вас проходить навчальний процес у ЗВО?
а) високому; б) вище середнього; в)середньому; г)низькому.
7. Чи готові Ви перейти до більш складної, інтенсивної інтелектуальної
роботи, що забезпечить більш якісне формування професійної
компетентності?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.

606
Продовження додатка В
8. Наскільки система професійної освіти забезпечує формування Ваших
особистісних якостей?
а) відсотків на 10; б) відсотків на 40; в) відсотків на 60; г) повністю.
9. Який відсоток часу Ви працюєте за інноваційними освітніми
технологіями?
а) відсотків 10; б) відсотків 40; в) відсотків 60; г) майже завжди.
10. Чи орієнтуєтеся Ви на майбутню професію у процесі навчання в ЗВО?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
11. Чи сформувалися у Вас довірливі взаємовідносини з Вашими
викладачами?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
12. Чи вважаєте Ви себе людиною активною, що напевно знає, що вона
хоче й як цього можна досягти?
а) ні; б) певною мірою; в) так; г) переважно .
13. Чи реалізуєте Ви себе, свій особистісний потенціал у процесі навчальної
діяльності?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
14. Чи працюєте Ви на рівні своїх інтелектуальних можливостей та
навчальних заняттях?
а) відсотків на 10; б) відсотків на 40; в) відсотків на 60; г) майже на всіх.
15. Чи сприяють навчальні заняття формуванню Вашою власної позиції в
контексті теми, що вивчається?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
16. Чи часто застосовуються діалогічні, дискусійні форми навчання на
заняттях?
а) ніколи; б) інколи; в) часто; г) постійно.
17. Чи часто викладач використовує творчі методи навчання на заняттях?
а) ніколи; б) інколи; в) часто; г) постійно
18. Як часто викладачі пропонують навчальні завдання за різними
рівнями складності, ураховуючи різний актуальний навчальний рівень
студентів?
а) ніколи; б) інколи; в) часто; г) постійно.
19. Чи часто Ви виконуєте творчі завдання на заняттях у ЗВО?
а) ніколи; б) інколи; в) часто; г) постійно.
20. Чи маєте Ви власний стиль і методику навчальної діяльності?
а) відсотків на 10; б) відсотків на 40; в) відсотків на 60; г) маю.
21. Чи часто Ви боїтеся висловити свою точку зору на навчальних
заняттях?
а) ні; б) певною мірою; в) так; г) переважно.
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Загальний рівень адаптивності студентів у процесі професійного
становлення визначається відповідно до отриманої кількості балів
Високий рівень
4 бали

Достатній рівень
3 бали

Задовільний рівень
2 бали

Низький рівень
1 бал

1г

1в

1б

1а

2г

2в

2б

2а

3г

3в

3б

3а

4г

4в

4б

4а

5в

5б

5г

5а

6в

6б

6г

6а

7г

7в

7б

7а

8г

8в

8б

8а

9г

9в

9б

9а

10г

10в

10б

10а

11в

11г

11б

11а

12г

12в

12б

12а

13г

13в

13б

13а

14г

14в

14б

14а

15г

15в

15б

15а

16г

16в

16б

16а

17г

17в

17б

17а

18г

18в

18б

18а

19г

19в

19б

19а

20г

20в

20б

20а

21в

21г

21б

21а

64-84

43-63

22-42

0-21
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Анкета на визначення рівня сформованості на успіх у майбутній
професійній діяльності (Ставлення до навчання /О. Цимбал/)
(додаток В. 2.3)
Чи є для Вас більш важливим отримання диплому про освіту, ніж
перспектива успішної професійної діяльності?
а) ні; б) до певної міри; в) в основному; г) так.
У досягненні майбутнього професійного успіху Ви більше
розраховуєте на систему освіти, що Вам пропонує ЗВО ніж на себе, власну
самоосвітню роботу?
а) ні; б) певною мірю; в) переважно; г) так.
Чи вірите Ви, що відмінник навчання у ЗВО неодмінно буде
відмінним спеціалістом у професійній діяльності?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
Чи
орієнтуєте
Ви
себе
на
забезпечення
власної
конкурентоспроможності в майбутній професійній діяльності?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
4. Чи аналізуєте Ви свою навчальну діяльність та її результати?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
5. Чи задоволені Ви своїм власним стилем і методикою навчання?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
6. Чи виділили Ви для себе пріоритетні сфери професійного саморозвитку,
тобто особистісні якості, знання, уміння, яким треба приділити особливу
увагу, щоб бути успішним в майбутній професії?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
7. Чи вчить, на вашу думку, ЗВО працювати студента самостійно?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
8. Чи займаєтеся Ви самоосвітою, тобто працюєте над навчальними
проблемами за власною ініціативою?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
9. Чи сформувався у Вас свій стиль, методика та режим навчальної
праці?
а) відсотків на 10; б) відсотків на 40; в) відсотків на 60; г) повністю.
10. На Ввашу думку, чи вмієте ви учитися?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
11. Чи вмієте ви працювати самостійно? Чи сформовані у Вас для цього
необхідні якості й уміння?
а) відсотків на 10; б) відсотків на 40; в) відсотків на 60; г) повністю.
12. Чи вважаєте Ви, що сформували основні життєві цінності самі,
усупереч тим, що пропонує сьогодні школа, батьки?
а) відсотків на 10; б) відсотків на 40; в) відсотків на 60; г) повністю.
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13. Чи подобається Вам самостійно вирішувати навчальні проблеми,
розширювати власні знання?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
14. Вам подобається індивідуальна, консультативна форма роботи з
викладачем?
а) ні; б) певною мірою; в) переважно; г) так.
Високий рівень
4 бали

Достатній рівень
3 бали

Задовільний рівень Низький рівень
2 бали
1бал

1а

1б

1в

1г

2а

2б

2в

2г

3а

3б

3в

3г

4г

4в

4б

4а

5г

5в

5б

5а

6в

6г

6б

6а

7г

7в

7б

7а

8г

8в

8б

8а

9в

9г

9б

9а

10в

10г

10б

10а

11г

11в

11б

11а

12г

12в

12б

12а

13в

13б

13г

13а

14в

14г

14б

14а

15г

15в

15б

15а

60-46

45-31

30-16

15-0
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Додаток Г
Діагностичний інструментарій
(за соціально-когнітивним критерієм сформованості соціальнорефлексійної компетентності майбутніх учителів)
Інтерпретаційність мислення (додаток Г.1)
КАРТКА спостереження за особливостями навчально-пізнавальної
діяльності студентів
Мета спостереження: визначення міри та глибини обґрунтованості
інтерпретаційних суджень та умовиводів студентів у процесі вивчення
філологічних дисциплін.
Навчальна дисципліна: _______________________
Дата спостереження: _________________________
Час спостереження: __________________________
Загальна кількість студентів: __________________
Кількість студентів, що перебувають у полі зору дослідника: ____________

1.
-

Орієнтовний план спостереження.
Чи брав студент участь у дискусії, якщо так, то у ролі:
організатора дискусії;
коментував висловлювання товаришів;
намагався пояснити власні судження.

2. Чи можна вважати відповіді та коментарі студента аргументованими? Якщо
так, то якого роду аргументацію застосовує студент (використовує попередньо
набуті знання, апелює до думки викладача, посилається на відповіді
одногрупників, залучає власний досвід тощо).
3. Чи використовує студент в усному монологічному мовленні диз’юнктивні,
імплікативні, еквівалентні, заперечувальні вислови та звороти? Чи є це
використання доцільним з сенсової точки зору?
4.
-

Загальна активність студента протягом семінару (практичного заняття):
кількість відповідей;
форма відповідей;
характер
відповідей
(пояснювальний,
пояснювально-інтерпретаційний,
відтворювальний та ін.)
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Проблемно-перетворювальний характер мислення (додаток Г.2)
Тест на «Сформованість аналітичних умінь» (додаток Г.2.1.)
Тест допоможе визначити, наскільки часто у повсякденному житті та
на якому рівні Ви застосовуєте свої аналітичні вміння.
Інструкція: доповніть запропоновані у питальнику ситуації, обравши
одне з трьох тверджень, яке підходить Вам найбільше.
Опитувальник:
1. Ви заходите у будь-який офіс:
а) звертаєте увагу на розташування столів і стільців;
б) звертаєте увагу на точне розташування предметів;
в) розглядаєте, що висить на стінах.
2. Зустрічаючися з людиною, Ви:
а) дивитеся йому тільки в обличчя;
б) непомітно оглядає його з ніг до голови;
в) звертаєте увагу лише на окремі частини.
3. Що Вам запам'ятовується з побаченого пейзажу?
а) кольори;
б) небо;
в) почуття, що охопило вас.
4. Коли Ви вранці прокидаєтеся:
а) відразу ж згадуєте, що вам потрібно зробити;
б) згадуєте, що вам снилося;
в) аналізуєте те, що сталося вчора.
5. Коли Ви сідаєте в громадський транспорт, то:
а) проходите вперед, ні на кого не дивлячись;
б) розглядаєте тих, хто стоїть поруч;
в) розмовляєте з тими, хто до Вас найближче.
6. На вулиці Ви:
а) спостерігаєте за транспортом;
б) дивитеся на фасади будинків;
в) спостерігаєте за перехожими.
7. Ви дивитеся на вітрину:
а) цікавитеся лише тим, що Вам знадобиться;
б) дивитеся й на те, що Вам у цей момент не потрібно;
в) уважно розглядаєте кожен предмет.
8. Якщо вдома Вам потрібно щось знайти, то Ви:
а) зосереджуєтеся на тому місці, де, як Ви припускаєте, могли залишити
цей предмет;
б) шукаєте всюди;
в) просите інших допомогти Вам.
9. Розглядаючи давній груповий знімок Ваших друзів, Ви:
а) хвилюєтеся;
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б) намагаєтеся впізнати тих, кого знято;
в) звертаєте увагу на непомітні на перший погляд деталі.
10. Уявіть, що Вам запропонували зіграти в азартну гру, яку Ви не
знаєте. Ви:
а) намагаєтеся навчитися грати;
б) відмовляєтеся від гри через якийсь час;
в) взагалі не граєте.
11. Ви когось чекаєте у парку й:
а) уважно спостерігаєте за тими, хто поряд з Вами;
б) читаєте газету;
в) про щось думаєте.
12. У зоряну ніч Ви:
а) намагаєтеся розгледіти сузір'я;
б) просто дивитеся на небо;
в) взагалі не дивитеся на небо.
13. Читаючи книгу, Ви:
а) позначаєте олівцем те місце, до якого дійшли;
б) залишаєте закладку;
в) довіряєте своїй пам'яті.
14) Про своїх сусідів Ви пам'ятаєте:
а) їх імена та по-батькові;
б) їх зовнішність;
в) не пам'ятаєте ні те, ні інше.
Ключ:
№
питання

1

2

3

4

5

6

7

а

3

5

10

10

3

5

3

б

10

10

5

3

5

3

5

в

5

3

3

5

10

10

10

№ питання

8

9

10

11

12

13

14

а

10

5

10

10

10

10

10

б

5

3

5

5

5

5

3

в

3

10

3

3

3

3

5

Інтерпретація результатів:
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Від 150 до 100 балів. Ви надзвичайно часто та майстерно використовуєте
аналіз у повсякденному житті. Водночас, Ви здатні аналізувати і самого себе,
свої вчинки.
Від 99 до 74 балів. У вас досить розвинені аналітичні вміння, але все ж
при оцінці вас іноді підводить суб’єктивність та упередженість.
Від 74 до 45 балів. Вас не дуже цікавить те, що ховається за зовнішністю,
манерою поведінки інших чи за зовнішніми проявами ситуації, хоча це не
спричиняє серйозних проблем.
Менше 45 балів. Вас абсолютно не цікавлять навіть очевидні деталі. Ви
не можете об’єктивно аналізувати навіть власні дії, не те що чужі. Це може
спричинити серйозні проблеми у житті та спілкуванні.

Матриця оцінювання виконання ситуаційних завдань для оцінювання
соціально-педагогічних задач
(додаток Г.2.2)
П.І.Б. студента_______________________________________________________
Критерії оцінювання

№

Назва
завдання

Розуміння отриманої Пропозиція
інформації
способу
(завдання)
розв’язання
проблеми

0

1

2

3

0

1

2

Обґрунту-вання
способу
розв’язання
проблеми
(власного
вибору)

3 0

1

2

3

Пропозиція
альтернатив
-них
варіантів

0

1

2

3
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Спрямованість пізнання на особистий внутрішній світ (додаток Г.3)
Методика «Діагностика соціально-психологічних установок особистості
у сфері мотивацій і потреб» О. Потьомкіної
(додаток Г.3.1)
Шкала А
Виявлення установок, спрямованих на альтруїзм – егоїзм
Інструкція
Уважно прочитайте питання і дайте відповідь «так» або «ні», залежно від
тенденцій Вашої поведінки у певній ситуації.
Опитувальник
1. Вам часто говорять, що Ви більше думаєте про інших, ніж про себе?
2. Вам легше просити за інших, ніж за себе?
3. Вам важко відмовити людям, коли вони Вас про щось просять?
4. Ви часто намагаєтеся зробити людям послугу, якщо в них сталося лихо
або неприємності?
5. Для себе Ви робите що-небудь із більшим задоволенням, ніж для інших?
6. Ви прагнете зробити якнайбільше для інших людей?
7. Ви переконані, що найбільша цінність у житті – жити для інших людей?
8. Вам важко змусити себе робити щось для інших?
9. Ваша характерна риса – безкорисливість?
10.Ви переконані, що турбота про інших часто шкодить собі?
11.Ви засуджуєте людей, які не вміють подбати про себе?
12.Ви часто просите людей зробити що-небудь через корисливі міркування?
13.Ваша характерна риса – прагнення допомогти іншим людям?
14.Ви вважаєте, що спочатку людина повинна думати про себе, а потім вже
про інших?
15.Ви зазвичай витрачаєте на себе багато часу?
16.Ви переконані, що не потрібно для інших сильно напружуватися?
17.Для себе у вас зазвичай не вистачає ні сили, ні часу?
18.Вільний час Ви використовуєте тільки для своїх захоплень?
19. Ви можете назвати себе егоїстом?
20.Ви здатні зробити максимальне зусилля лише за гарну винагороду?
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Обробка результатів
Ключ до опитувальника: виставляти 1 бал за відповіді «так» на питання 1-4,
6,7,9,13,17 і відповіді «ні» на питання 5, 8, 10-12, 14 – 16, 18-20. Потім
підраховуємо загальну суму балів.
Висновки
Чим більше набрана сума балів перевищує 10, тим більше в суб’єкта
виражений альтруїзм, бажання допомогти людям, і навпаки, чим менша сума
балів від 10, тим більше у суб’єкта виражена егоїстична тенденція.
Шкала Б
З’ясування установок на «процес діяльності» – «результат діяльності»
Інструкція
Уважно прочитайте питання і дайте відповідь «так» або «ні», залежно від
тенденцій Вашої поведінки у певній ситуації.
Опитувальник
1. Сам процес роботи захоплює Вас більше, ніж її завершення?
2. Для досягнення мети Ви звичайно не шкодуєте сили?
3. Ви зазвичай довго не зважуєтеся почати робити те, що Вам нецікаво,
навіть якщо це необхідно?
4. Ви впевнені, що у вас вистачить наполегливості, щоб завершити будь-яку
справу?
5. закінчуючи цікаву справу, Ви часто шкодуєте про те, що вона вже
зроблена?
6. Вам більше подобаються люди, здатні досягти результату, ніж просто
добрі та чуйні?
7. Ви зазнаєте насолоди від гри, у якій не важливий результат?
8. Ви вважаєте, що успіхів у Вашому житті більше, ніж невдач?
9. Ви більше поважаєте людей, здатних захопитися справою посправжньому?
10.Ви часто завершуєте роботу всупереч несприятливій обстановці, нестачі
часу, перешкодам?
11.Ви часто починаєте одночасно багато справ і не встигаєте цілком
закінчити їх?
12.Ви вважаєте, що маєте достатньо сили, щоб сподіватись на успіх у житті?
13.Чи можете Ви захоплюватися справою настільки, що забуваєте про час і
про себе?
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14.Вам часто вдається закінчувати розпочату справу?
15.Чи буває, що захоплюючись деталями, Ви не можете закінчити розпочату
справу?
16.Ви уникаєте зустрічей з людьми, які не мають ділових якостей?
17.Ви часто завантажуєте свої вихідні дні або відпустку роботою через те,
що потрібно щось зробити?
18.Ви вважаєте, що головне у будь-якій справі – результат?
19.Погоджуючись на будь-яку справу, Ви думаєте про те, наскільки вона для
Вас цікава?
20.Прагнення до результату в будь-якій справі – Ваша характерна риса?
Обробка результатів і висновки
За кожну позитивну відповідь на питання опитуваний одержує 1 бал. Сума
балів на непарні питання відображатиме орієнтацію суб’єкта на процес
діяльності, а на парні питання – орієнтацію суб’єкта на результат.

Опитувальник для оцінювання відповідальності й наполегливості
(Є. Ільїн, Є. Фещенко)
(додаток Г.3.2)
1. Мене вважають запальною, нестриманою людиною:
а) так (0);
б) не впевнений (1);
в) ні (2).
2. Я поступаюся місцем у міському транспорті людям похилого віку та
пасажирам з маленькими дітьми:
а) у будь-якому випадку (2);
б) інколи (1);
в) тільки якщо на цьому наполягають (0).
3. Я схильний слідкувати за проявом своїх почуттів:
а) завжди (2);
б) інколи (1);
в) рідко (0).
4. Якщо у отриманому завданні щось залишається для мене незрозумілим, я:
а) завжди уточнюю всі незрозумілості до виконання завдання (2);
б) інколи так вчиняю (1);
в) уточнюю незрозумілості вже по ходу справи (0).
5. Я перевіряю свої дії під час роботи:
а) постійно (2);
б) інколи (1);
в) рідко (0).
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6. Перш ніж висунути будь-який аргумент, я вважаю за краще зачекати, поки не
буду переконаний, що правий:
а) завжди (2);
б) зазвичай (1);
в) тільки якщо доцільно (0).
7. Вважаю, що кожна конкретна ситуація потребує певного стилю в одязі:
а) згоден (2);
б) частково (1);
в) не згоден (0).
8. Зазвичай я висловлюю свою думку після старших за віком та положенням:
а) так (2);
б) не завжди (1);
в) ні (0).
9. Мені подобається робота, яка потребує сумлінності, точних навиків:
а) так (2);
б) дещо середнє (1);
в) ні (0).
10. Якщо я червонію, я завжди це відчуваю:
а) так (2);
б) інколи (1);
в) ні (0).
11. У процесі роботи я намагаюся перевірити правильність її виконання:
а) завжди (2);
б) інколи (1);
в) тільки коли впевнений, що припустився помилки (0).
12. Якщо в мене виникають сумніви у тому, чи правильно я зрозумів сенс
прочитаного службового тексту, то я:
а) ще раз перечитую незрозуміле місце у тексті (2);
б) інколи вчиняю так (1);
в) не зважаю, переходжу до іншого виду роботи (0).
13. Коли закінчується робочий час я приводжу своє робоче місце у порядок,
готую його до наступного робочого дня:
а) зазвичай (2);
б) інколи (1);
в) рідко (0).
14. Я достатньо вимоглива людина та завжди наполягаю на тому, щоб все
робилося, по можливості, правильно:
а) так (2);
б) дещо середнє (1);
в) ні (0).
15. У своїх вчинках я завжди намагаюся ретельно дотримуватись прийнятих у
суспільстві правил поведінки:
а) так (2);
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б) не впевнений (1);
в) ні (0).
16. Я не буваю грубий навіть з людьми, які мені дуже неприємні:
а) вірно (2);
б) не завжди (1);
в) не вірно (0).
17. Якщо при читанні інструкції я вбачаю якісь неясності, то я:
а) не звертаю на них увагу, продовжую читати далі (0);
б) інколи не звертаю уваги (1);
в) намагаюся в них розібратися (2).
18. Часто я занадто швидко починаю сердитись на людей:
а) так (0);
б) інколи (1);
в) ні (2).
19. У суспільних місцях я намагаюся не говорити голосно:
а) завжди притримуюсь цього правила (2);
б) інколи притримуюсь цього правила (1);
в) рідко притримуюсь цього правила (0).
20. Помилки у виконаній роботі слід виправляти:
а) тільки в тих випадках, якщо хто-небудь на них вкаже (0);
б) дещо середнє (1);
в) не чекаю, коли інші вкажуть на них (2).
21. Коли я сильно переживаю з будь-якого приводу, то перестаю слідкувати за
своїми діями:
а) майже завжди (0);
б) інколи (1);
в) рідко (2).
22. Коли я планую свою діяльність, то передбачаю час на перевірку виконаної
роботи:
а) завжди (2);
б) інколи (1);
в) рідко (0).
23. При виконанні завдання я задовольняюсь лише тоді, коли всім дрібницям
приділяється достатня увага:
а) так (2);
б) не впевнений (1);
в) ні (0).
24. Виступаючи перед аудиторією, я намагаюсь слідкувати за своїм голосом та
жестами:
а) завжди (2);
б) інколи (1);
в) рідко (0).
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25. Не починаю працювати, доки не буду впевнений, що все необхідне для
цього вже лежить на своєму місці:
а) зазвичай (2);
б) інколи (1);
в) рідко (0).
26. Виходячи з дому, я не маю звички перевіряти, чи вимкнув я світло, газ,
праску, воду:
а) згоден (0);
б) не впевнений (1);
в) не згоден (2).
27. У спілкуванні я:
а) вільно виявляю свої почуття (0);
б) дещо середнє (1);
в) не виявляю своїх почуттів (2).
28. Якщо я мимоволі порушив правила поведінки, знаходячись у суспільстві, то
я швидко забуваю про це:
а) так (0);
б) дещо середнє (1);
в) ні (2).
29. Інколи мені говорять про те, що в моєму голосі та манерах надмірно
виявляється збудження:
а) так (0);
б) не впевнений (1);
в) ні (2).
30. Я підтримую порядок у своїй кімнаті, всі речі завжди лежать на своїх
місцях:
а) так (2);
б) дещо середнє (1);
в) ні (0).
31. Я – людина пунктуальна і зазвичай нікуди не запізнююсь:
а) вірно (2);
б) не завжди (1);
в) не вірно (0).
32. Під миттєвим впливом я рідко кажу речі, про які потім дуже шкодую:
а) правильно (2);
б) не впевнений (1);
в) не правильно (0).
33. Мені кажуть, що коли я занадто захопливо щось розповідаю, моя мова стає
дещо плутаною:
а) вірно (0);
б) частково (1);
в) невірно (2).
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34. Я їм з таким задоволенням, що буваю при цьому не завжди охайний, як
інші:
а) правильно (0);
б) не впевнений (1);
в) не правильно (2).
35. Коли я засмучений, я слідкую за тим, щоб приховати свої почуття:
а) правильно (2);
б) дещо середнє (1);
в) неправильно (0).
36. При розмові я надаю перевагу:
а) висловлювати думки так, як вони приходять мені в голову (0);
б) дещо середнє (1);
в) спочатку сформулювати думку краще (2).
Про виразність схильності до самоконтролю в емоційній сфері свідчать
відповіді за пунктами 1, 3, 10, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 33, 35.
Про виразність схильності до самоконтролю у діяльності – відповіді за
пунктами 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25. При цьому питання 4, 12, 25
спрямовані на виявлення ступеня виразності попереднього контролю, а питання
5, 11, 23 – поточного, тобто самоконтролю, включеного вже в процес
діяльності, яка виконується.
Про виразність схильності до соціального самоконтролю свідчать відповіді
за пунктами 2, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 26, 28, 30, 31, 34, 36.
Ступінь виразності схильності до самоконтролю (за видами та загальної)
визначається набраною сумою балів (у співвідношенні з набраними за кожну
відповідь – від 0 до 2).
Хід виконання роботи:
Респондентам пропонується дати відповідь на кожне із наведених питань: "так",
"не зовсім", "ні в якому разі".
Чи дратують Вас:
1) Зігнута та брудна сторінка газети, яку Ви хочете прочитати?
2) Немолода жінка, яка одягнута як молоденька дівчина?
3) Надмірна близькість партнера по спілкуванні (наприклад, в автобусі)?
4) Жінка, що палить безпосередньо на вулиці?
5) Яка-небудь людина, яка кашляє у Ваш бік?
6) Якщо хто-небудь гризе нігті?
7) Коли хто-небудь сміється без існуючої причини на це?
8) Якщо хто-небудь намагається навчати Вас, яким чином слід себе поводити?
9) Якщо коханий хлопець або дівчина постійно запізнюються на побачення?
10) Коли в кінотеатрі (театрі) людина, що сидить перед Вами, весь час
крутиться та коментує фільм?
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11) Якщо Вам хочуть розповісти сюжет цікавого роману, який Ви хочете самі
прочитати?
12) Коли Вам дарують непотрібні речі?
13) Гучна розмова у метро, трамваї, автобусі тощо?
14) Надмірно сильний аромат парфумів?
15) Людина, яка жестикулює під час розмови?
16) Знайомий, який часто вживає незрозумілі Вам слова?
Обробка та аналіз результатів:
За кожну відповідь "так" нараховується 3 бали, "не зовсім" – 1 бал, "ні в якому
разі" – 0 балів. Далі підраховується остаточна сума отриманих результатів i
здійснюється їх інтерпретація.
Більше 40 балів: Вас не можна віднести до терплячих та спокійних людей. Вас
дратує все, навіть незначні речі. Ви швидко обурюєтеся, легко виходите з себе.
Це розхитує Вашу нервову систему. Через що страждаєте не лише Ви, а й Ваше
найближче оточення.
Від 12 до 40 балів: Вас можна віднести до самої поширеної групи людей, яких
дратують лише неприємні події, однак із побутових негараздів Ви не робите
трагедії. До неприємностей Ви можете «повертатися спиною», досить легко
забуваєте про них.
11 та менше балів: Ви досить спокійні, дивитеся реально на життя. Ви не є та
людина, яку легко можна вивести із рівноваги.

Здатність до соціальної обґрунтованості суджень і висновків
(додаток Г.4)
Метод експертних оцінок для оцінювання індивідуальних соціальнопедагогічних кейсів «Соціальні проблеми сучасного вчителя»
Кейс-метод – це інноваційний метод навчання у ВНЗ, який ураховує всі
особливості предмета і формує необхідні знання, уміння і навички. Даний
метод направлений на розв’язання певної задачі, однак дана задача не дається в
готовому вигляді, а формулюється викладачем (модератором), виходячи з умов
реальної навчальної ситуації.
Студентам пропонується осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої
одночасно відображає не лише якусь практичну проблему, але й активізує
певний комплекс наявних знань. При цьому сама проблема не має
однозначного розв’язання.
Робота з кейсом:
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1. Підготовка кейсу викладачем носить творчий характер. Здійснюється у поза
навчальний час і включає в себе науково-дослідницьку, методичну діяльність
педагога.
2. Індивідуальна самостійна робота студентів над кейсом. Робота студента з
кейсом поділяється на дві фази: перша являє собою позааудиторну роботу,
мета якої полягає у тому, щоб підготуватися до другої фази – аудиторному
аналізу кейса.
3. Аналіз практичної ситуації в підгрупі. Розбір ситуації відбувається у
розділених по 5-7 студентів групах. Робота у групах посідає чільне місце в
кейс-методі, так як це найефективніший метод вивчення і обміну досвідом.
4. Попереднє обговорення ситуації в аудиторії:
а) професійна дезорієнтація молодого вчителя у школі
б) відсутність соціальних навичок
в) емоційна нестабільність
5. Міжгрупова дискусія. Етап проводиться на основі повідомлень груп.
Представники, делеговані кожною групою, презентують
аналіз і
пропозиціями щодо розв’язання означеної проблеми, а учасники інших груп
виконують ролі опонентів.
6. Підведення підсумків.
Оцінка розвитку у студентів умінь розв’язувати
соціально-педагогічні кейси
Уміння
Уміння
розв’язувати
проблеми
освітньої
діяльності

Уміння
пояснювати
явища дійсності

Критерії сформованості умінь
1
Орієнтуватися в освітньому середовищі,
використовувати різні джерела інформації
Розв’язання
навчально-пізнавальних
проблем
Розв’язувати комунікативні задачі, пов’язані
з освітньою діяльністю
Описувати явища дійсності, виділяти суттєві
та несуттєві ознаки, виявляти зміни, що
відбуваються
Розкривати
причинно-наслідкові,
закономірні і випадкові зв’язки явищ дійсності
Систематизувати явища дійсності

Бали
2 3

4

5
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Використовувати наукові методи пізнання
явищ дійсності
Обґрунтовувати власну світоглядну позицію
Уміння
Визначати власні цінності
орієнтуватися у
Розрізняти
існуючі
види
цінностей
світі цінностей
(соціальні, моральні, матеріальні)
Обирати критерії оцінки явищ дійсності
«порівнювати» цінності
Уміння
Уміння
вирішувати
практичні
проблеми,
пов’язані
з
реалізацією
певної соціальної
ролі
Уміння
розв’язувати
практичні
проблеми
універсального
характеру
(професійний
універсалізм)

Критерії сформованості умінь
Працювати з різними видами текстів, що
мають функціональне призначення (навчальні
тексти, ділова інформація, науково-популярні
тексти)
Використовувати
технічні
засоби,
застосовувати існуючі норми і правила
поведінки відносно конкретних ситуацій

Бали

Досягати успіху в пріоритетних видах
діяльності
Розв’язувати проблеми у будь-яких видах
професійної, соціальної діяльності

Здатність до самопізнання,
самоусвідомлення в соціальному контексті (додаток Г.5)
Анкета-твір «Професійне самоусвідомлення», «Соціальне
самоусвідомлення»
Застосування такого діагностичного методу, як написання анкетитвору зумовлене твердженнями психологів про те, що «саме система
смислових ставлень включає в себе вказівку на певне розуміння професійних
ситуацій, у яких може перебувати педагог, а також його можливість
асоціювати значення цих ситуацій з конкретними діями, якими він має
оволодіти. Усвідомлення професійного образу майбутньої діяльності реалізує
стійке, відрефлексоване ставлення суб’єкта до обраного ним способу реалізації
професійних можливостей. Функція особистісної рефлексії полягає в
ідентифікації суб’єкта професійної діяльності з обраною альтернативою
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здійснення діяльності, яка забезпечує реалізацію професійних смислових
ставлень».
Нижче наводимо зміст запитань анкети-твору, котрі мають
спонукати студента до роздумів.
Ви обрали місцем навчання та здобуття професії педагогічний
університет самостійно й усвідомлено чи за порадою друзів, батьків?
Що б Ви відповіли, якби Вас сьогодні відмовляли від обраної
професії?
Які конкретно події вплинули на вибір Вашої майбутньої професії?
Опишіть детально випадок з життя або педагогічної практики, коли
Ви помітили й усвідомили, що маєте певні педагогічні здібності.
Пригадайте випадок з Вашого періоду навчання в школі (ліцеї,
гімназії), який пов'язаний з неправильними (неефективними) діями педагога. У
чому він був неправий або помилявся?
Пригадайте детально випадок неправильної поведінки Ваших
батьків. Як би Ви вчинили, перебуваючи на їх місці?
У чому вбачаєте соціальний контекст педагогічної професії?
Як розумієте сутність функцій, пов’язаних з соціалізацією особистості школяра,
розвитком його як суб’єкта власного життєвого простору?
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Діагностичний інструментарій
(за перцептивно-соціальним критерієм сформованості соціальнорефлексійної компетентності майбутніх учителів)
Адекватність самосприйняття й адекватність ставлення до інших
(додаток Д.1)
Методика С. Ємельянова «Самооцінка впевненості в собі»
Інструкція. Прочитайте кожне твердження, оберіть той варіант відповіді,
який, на Вашу думку, справедливий щодо Вас, випишіть номер твердження й
кількість балів, яким воно оцінюється (бали вказано в дужках поряд із
відповідями).
1. Люди мене не розуміють:
а) часто (0); б) рідко (3); в) такого не буває (б).
2. Почуваю себе «не у своїй тарілці»:
а) рідко (5); б) усе залежить від ситуації (3); в) дуже часто (0).
3. Я – оптиміст:
а) так (5); б) тільки в окремих випадках (3); в) ні (0).
4. Радіти чому завгодно:
а) дурниця (0); б) допомагає пережити тяжкі хвилини (3); в) цьому варто
повчитися (5).
5. Я хотів би мати такі самі здібності, як інші:
а) так (0); б) інколи (3); в) ні, я маю кращі здібності (5).
6. Я маю занадто багато вад:
а) це так (0); б) так гадають інші (3); в) це неправда (5).
7. Життя прекрасне:
а) це справді так (5); б) це надто загальне твердження (3); в) зовсім ні (0).
8. Я почуваюся непотрібним:
а) часто (0); б) іноді (3); в) рідко (5).
9. Мої вчинки незрозумілі для інших:
а) часто (0); б) іноді (3); в) рідко (5).
10. Мені кажуть, що я не виправдовую надій:
а) так (5); б) усе залежить від ситуації (3); в) дуже рідко (0).
11. Я – песиміст:
а) так (0); б) у виняткових випадках (3); в) ні (5).
12. Як кожна мисляча людина, я аналізую свою поведінку:
а) часто (0); б) іноді (3); в) рідко (5).
13. Життя – це сумна річ:
а) взагалі так (0); б) це твердження надто загальне (3); в) це не так (5).
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14. Сміх – це здоров'я:
а) банальне твердження (0); б) варто пам'ятати про це у складних
ситуаціях (3);
в) зовсім ні (5).
15. Люди мене недооцінюють:
а) на жаль, це так (0); б) не надаю цьому великого значення (3); в) зовсім
ні (5).
16. Я оцінюю інших занадто суворо:
а) часто (0); б) іноді (3); в) рідко (5).
17. Після невдач завжди приходить успіх:
а) вірю в це, хоча й розумію, що це віра в диво (5);
б) може, й так, але наукою це не доведено (3);
в) не вірю, тому що це забобони (0).
18. Я поводжуся агресивно:
а) часто (0); б) іноді (3); в) рідко (5).
19. Буваю самотнім:
а) дуже рідко (5); б) іноді (3); в) занадто часто (0).
20. Люди недоброзичливі:
а) більшість із них (0); б) деякі з них (3); в) зовсім ні (5).
21. Не вірю, що можливо досягти того, чого бажаєш:
а) тому що не знаю того, кому це вдалося (0);
б) іноді це вдається (3); в) я вірю, що це не так (5).
22. Вимоги, які ставить переді мною життя, перевищують мої
можливості:
а) часто (0); б) іноді (3); в) рідко (5).
23. Це неправда, що кожна людина незадоволена власною
зовнішністю:
а) гадаю, що так (0); б) мабуть, іноді так (3); в) не думаю, що це так (5).
24. Коли я щось роблю або кажу, то буває, що мене не розуміють:
а) часто (0); б) іноді (3); в) дуже рідко (5).
25. Я люблю людей:
а) так (5); б) це твердження занадто загальне (3); в) ні (0).
26. Буває, що я не впевнений у власних здібностях:
а) часто (0); б) іноді (3); в) рідко (5).
27. Я задоволений собою:
а) часто (5); б) іноді (3); в) рідко (0).
28. Слід бути критичнішим до себе, ніж до інших людей:
а) так (0); б) не знаю (3); в) ні (5).
29. Вірю, що мені вистачить сил реалізувати свої життєві плани:
а) так (5); б) буває по-всякому (3); в) ні (0).
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Опрацювання результатів.
Увага: якщо Ви не набрали однакової кількості балів (наприклад, 0 і 0, 3 і
3, 5 і 5) за парами 3 і 18, 9 і 25, 12 і 22, то загальний результат тесту можна
вважати випадковим, недостовірним.
Шкала для інтерпретації результатів:
– 0-40 балів. На жаль, Ви закомплексовані. Ви оцінюєте себе негативно,
«зациклилися» на своїх слабкостях, вадах, помилках. Ви постійно боретеся із
собою, і це тільки поглиблює Ваші комплекси і саму ситуацію, ще більше
ускладнює Ваші стосунки з людьми. Спробуйте думати про себе інакше:
зосередьтеся на тому, що у Вас сильне, тепле, добре й радісне. Ви побачите, що
дуже швидко зміниться Ваше ставлення до себе й оточення;
– 41-80 балів. Ви маєте всі можливості самі долати свої комплекси.
Взагалі вони не дуже заважають Вам жити. Інколи Ви боїтеся аналізувати себе
та свої вчинки. Запам'ятайте: ховати голову у пісок – справа безперспективна,
вона може тільки тимчасово пом'якшити Вашу проблему. Від себе не втечеш,
будьте сміливішими;
– 81-130 балів. Ви не позбавлені комплексів, як і будь-яка нормальна
людина, але чудово вирішуєте власні проблеми. Ви об'єктивно оцінюєте свою
поведінку й учинки інших людей. Свою долю ви тримаєте у власних руках. У
компаніях Ви почуваєтеся вільно й легко, і люди почуваються з вами так само;
– 131-150 балів. Ви гадаєте, що у Вас взагалі немає комплексів. Не дуріть
самі себе – так не буває. Ваше уявлення про себе далеке від реальності.
Самообман і завищена самооцінка небезпечні. Спробуйте подивитися на себе
збоку. Комплекси можна долати, а можна їх любити. Вас вистачить і на те, і на
інше. Інакше Ваш комплекс самозакоханості переросте в зарозумілість,
зверхність, спричинить негативне ставлення до Вас інших, істотно зіпсує Ваше
життя.
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Здатність до самовизначення в соціальному, життєвому просторі
(додаток Д.2)
Тест «Чи живете Ви у злагоді з собою?»
Інструкція. На запитання тесту слід відповідати «так», «ні», «не знаю».
Текст опитувальника
1. Я загалом задоволений (-на) собою.
2. Іноді мене непокоять чи нервують суперечливі думки й почуття, що
стосуються людей чи подій.
3. Я можу точно визначити у своєму житті період, коли я став (-ла) людиною
самостійною і незалежною.
4. Я люблю уявляти різні ситуації, коли поводжуся інакше, ніж у житті.
5. Крім дрібних вад, я ні в чому не можу звинуватити себе.
6. У мене часто виникає відчуття, ніби я сам(-а) не знаю, чого хочу.
7. Я настільки добре знаю свій організм, що розумію, коли легкі нездужання
спричинені моїми внутрішніми конфліктами чи душевним розладом.
8. Мене дуже засмучує те, що я ніколи не досягну ідеального стану власної
особистості.
9. Замість того, щоб вибухати й сердитися, я вмію подумки вести внутрішню
дискусію, аналізувати ситуацію й заспокоювати себе навіть тоді, коли проблема
викликає суперечливі думки й почуття.
10. Іноді я реагую на деякі ситуації інакше, ніж хотів (-ла) би.
11. Існують речі, у які я глибоко вірю, і цінності, в ім'я яких я зробив (-ла) би
більше, ніж можу зараз визначити.
12. Я завжди поспішаю, мені не вистачає часу, я беруся за виконання завдань,
які перевищують можливості однієї людини.
13. Я вмію сам (-а) підтримувати себе у складних ситуаціях, а коли в мене є
можливість, то дозволяю собі «перехворіти».
14. Я вважаю, що сьогодні світ так сильно змінився, що «добро» і «зло» стали
відносними поняттями.
15. Часто, коли я чую критичні оцінки інших людей стосовно себе, уголос я
погоджуюся з ними, хоча насправді так не думаю.
Опрацювання результатів*
За кожну відповідь «так» на запитання 1, 3, 5, 9, 11,13, а також за відповідь
«ні» на запитання 2, 4, 6, 10, 12,14,15 одержуєте по 10 балів. За кожне «не
знаю» по 5 балів.
Підрахуйте всі бали:
- 100 - 150 балів. Ваші відповіді свідчать, що Ви не лише живете у згоді із
собою, а й знаєте себе й можете собі довіряти. Ви маєте цінне вміння знаходити
вихід із складних ситуацій як внутрішнього особистісного характеру, так і тих,
що стосуються взаємин з іншими людьми. Ви вмієте бути для себе джерелом
сили й підтримкою навіть тоді, коли інші Вашу силу називають слабкістю;
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- 50-99 балів. У Вас багато сумнівів і невдоволення собою. Ваші відповіді
вказують на існування якихось перешкод для повного прийняття власної
особистості. Якби Ви спробували точніше оцінити свої можливості й водночас
виявити більше терпіння щодо себе (Ви – людина мисляча, але можете й
помилятися), тоді, можливо, життя приносило б вам більше задоволення;
- 0-49 балів. Чи знаєте Ви причину того, чому так сильно себе не любите?
Відповіді свідчать про майже повну відсутність злагоди із собою. Проте,
незважаючи ні на що, будьте другом самому собі. Для цього зверніть увагу на
те, як багато стереотипів і забобонів у Вашій самооцінці. І не мучте себе
вправами уявлення. Починайте робити те, чого бажаєте понад усе, навіть якщо
це ризиковано.

Самооцінка реалізації життєвих цілей особистості (М. Молочніков)
(додаток Д.2.1)
Методика дає змогу, відповівши на питання, осмислити свої життєві цілі.
Інструкція. Вам пропонують комбінований опитувальник з оцінювання
життєвих цілей особистості і умов їх реалізації. На окремі питання можна
відповідати «так» або «ні», а на інші – у відкритій, розгорнутій формі. Як
правило, це останні питання у кожному розділі, що стосуються шести життєвих
сфер особистості.
Опитувальник
1. Оцінка життєвої ситуації
Робота
1.1.а Чи маю я чітке уявлення про свою роботу, її цілі?
1.1.b Чи допомагає (допоможе) моя робота в досягненні іншої життєвої
мети?
1.1. с. Які мої цілі розвитку і просування щодо роботи?
1.1. d. Яку роботу я хочу виконувати через 10 років?
1.1. е. Чи є у мене натхнення й мотивація?
1.1. f. Що для мене є мотиватором зараз? Через 5 років?
1.1. g. Які сильні та слабкі складові моєї мотивації?
1.1.h. Д яких заходів я можу вдатися, щоб переконатися, що моя робота
найближчими роками відповідатиме моїм потребам?
2. Побут
1.2. а. Який мій економічний стан?
1.2. b. Чи є в мене особистий бюджет, який він і чи дотримуюся я його
меж?
1.2. с. Скільки в мене боргів?
1.2. d. Чи одержу я в разі потреби кредит?
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1.2. е. Які мої потреби у фінансуванні й розміщенні капіталу
найближчими роками?
1.2.f. Які заходи, у разі потреби, я можу застосовувати для покращення
економічного стану?
Фізичний стан
1.3. а. Загальна форма. На чому ґрунтується моя оцінка (власне
уявлення)?
1.3. b. Чи буваю я регулярно на оглядах у лікаря (на загальних,
спеціальних)?
1.3. с. Чи займаюся я регулярно оздоровчим спортом?
1.3. d. Чи достатньо я сплю?
1.3. е. Чи правильно я харчуюся?
1.3. f. Яка моя вага?
1.3. g. У яких кількостях я вживаю алкоголь (л/міс.)?
1.3. h. Чи піклуюся я про «структуру» свого тіла?
1.3.і. До яких заходів я можу вдатися для покращення свого фізичного
стану?
4.
Соціальний стан. Людські відносини
1.4. а. Чи щиро я цікавлюся думкою і точкою зору інших і як я їх
ураховую?
1.4. b. Чи цікавлять мене чужі турботи та проблеми?
1.4. с. Чи цікавить інших моя думка?
1.4. d. Чи нав'язую я іншим свої погляди?
1.4. е. Чи вмію я слухати?
1.4. f Чи вмію я цінувати людей, з якими спілкуюся?
1.4. g. Чи прагну я розвивати людей, з якими спілкуюся?
1.4. h. Як я піклуюся про дружні стосунки?
1.4. i Як я можу розвивати свої стосунки за допомогою зворотного
зв'язку?
5. Душевна готовність. Психологічний стан
1.5. а. Чи розвиваю я свій внутрішній світ постійно в той чи інший
спосіб?
1.5. b. Чи регулярно я читаю газети, щоденні видання, спеціальні газети,
літературні твори?
1.5. с. Чи стежу я за новинами дня з газет, радіо, телебачення?
1.5. d. Чи відвідую я навчальні заходи, збори, конференції, спецкурси, чи
займаюся я самоосвітою?
1.5. е. Чи беру я участь у колективній розвивальній діяльності, у гуртках,
об'єднаннях?
1.5. f. Чи є в мене особистий план розвитку?
1.5. g. Як я можу розвивати свою мотивацію й душевний стан?
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6. Сімейне життя
1.6. а. Чи розумію я значення сім'ї?
1.6. b. Яка моя сімейна ситуація на сьогодні?
1.6. с. Чи зміниться вона найближчими роками і як?
1.6. d. Чи приділяю я досить часу моїй сім'ї?
1.6. е. Чи є в моїй сім'ї спільні захоплення?
1.6. f Чи знаю я членів своєї сім'ї, їх потреби й думки?
1.6. g Чи можу я створити у своїй сім'ї відкриту, душевну атмосферу?
1.6. h. Чи забезпечую я у своїй сім'ї надійні умови?
1.6. і. Як я можу розвивати своє сімейне життя?
2. Постановка особистої кінцевої мети
2.
Цілями мого життя є: 1, 2, 3 ... Наскільки вони важливі для мене і
чому?
3.

Моя життєва мета має здійснитися до ... року, найпізніше – до...

4.

Які фактори сприяють досягненню моєї особистої життєвої мети?

року.
5.
Які найбільш значущі етапи в досягненні моєї мети, які зусилля я
можу докласти?
6.Що мені потрібно задіяти для досягнення моєї мети (час, гроші,
здоров'я)?
2.5. а. Чи готовий(-а) я задіяти ці фактори, чи мені потрібно змінити цілі?

СІМЕЙНЕ
ЖИТТЯ

ДУШЕВНИЙ
СТАН,
ПСИХОЛОГІЧНИЙ
СТАН

МАЙБУТНЯ
РОБОТА
СТУДЕНТА

ПОБУТ

Я
ФІЗИЧНИЙ
СТАН
СОЦІАЛЬНИЙ
СТАН, ЛЮДСЬКІ
СТОСУНКИ

Оцінювання та інтерпретація результатів.
Аналіз та інтерпретацію результатів самооцінки здійснюють окремо за
кожною з шести базових життєвих сфер особистості. Потім необхідно
провести ранжування за ефективністю й можливістю їх реалізації. Таке
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зіставлення
сприяє
інтегративному
проектуванню
особистісного
саморозвитку в ресурсному й часовому відношенні.
Методика О. Моткова «Життєве покликання» (додаток Д.2.2)
Інструкція. Вам слід відреагувати на висловлювання, що стосуються
змісту Ваших головних життєвих орієнтацій й особливостей їх реалізації у
процесі життя. Вибирайте свою відповідь із п’яти можливих відповідей за
загальною шкалою.
_1 _ 2 _____
3 ____ 4______ 5__
Немає. Швидше немає. Коли як. Швидше так. Так.

Якщо, наприклад, на питання №4 Ви обрали відповідь «швидше ні», то
навпроти номера цього питання у бланку відповідей потрібно поставити
цифру «4». У такий спосіб дають всі відповіді, крім відповіді на твердження
№23, на яке потрібно дати письмову словесну відповідь.
Запитання:
Мені більше подобається робота з чіткими, детальними
інструкціями, що до дрібниць визначають, що і як потрібно робити, з жорстким
графіком роботи та термінами виконання.
1.Велику частину життя я хочу присвятити творчості.
Часто мені хочеться щось робити знайомим, відомим способом, ніж
постійно шукати якісь нові, невідомі мені шляхи.
Я здебільшого виберу роботу з вільним графіком відвідувань, у якій
є широкий простір для творчості й завдання надаються в загальному виді.
Я вважаю,
контролювати їх.

що

краще

керувати

людьми,

спрямовувати

й

5.За вдачею я швидше помічник і виконавець.
6. Мені вдається добре організовувати різні справи.
Я часто віддаю перевагу ролі підлеглого, а не керівника.
Найважливішим завданням мого життя є допомога іншим людям.
У житті головне для мене – це задоволення власних бажань,
отримання задоволень.
Одним із важливих завдань свого життя вважаю створення сім’ї
(або життя в сім’ї, якщо вона є).
Я вважаю за краще більше піклуватися про себе, ніж допомагати
іншим.
12. Вважаю себе господарем своєї долі.
Я добре розумію, до чого я найбільше придатний у житті.
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Мій життєвий шлях, мабуть, більше залежить від зовнішніх
обставин.
16. Моє життєве призначення цілком туманне для мене.
17. Кожній людині дано тільки одне життєве призначення.
18. Людина впродовж життя зазвичай виконує декілька великих
життєвих завдань.
19. Думаю, що мені вдасться виконати моє головне призначення.
20. Я вже здійснюю свої головні життєві завдання.
21. У житті я, як правило, орієнтуюся на розв’язання ситуативних,
суєтних задач (на побутові, учбові, робочі та інші поточні питання).
22. Що б я не робив, урешті-решт повертаюся до роздумів над
загальнолюдськими цінностями.
23. Моє життєве призначення полягає в ... (дайте письмову відповідь).
Інтерпретація результатів.
Сприятливими факторами є: внутрішній локус контролю (№ 13), висока
усвідомленість ЖП (№ 14), гнучкість – різноспрямованість особистості (№ 18),
віра у здійсненність ЖП (№ 19).
Несприятливими факторами є: домінуючий зовнішній локус контролю
(№ 15), низька усвідомленість ЖП (№ 16), односпрямованість життєвих
орієнтацій (№ 17). Прямим показником наявності процесу реалізації ЖП є дієвість
ЖП (№ 20). Визначається вираженість змістових характеристик життєвих
орієнтацій досліджуваного й характеристик організації процесу їх здійснення.
Здатність формувати взаємовідносини з іншими людьми (у тому
числі дітьми) на основі результатів соціальної рефлексії (додаток Д.3)

634
Продовження додатка Д
Включене спостереження за особливостями навчальної взаємодії
студента з партнерами (одногрупниками, викладачем) (за О. Малихіним,
О. Герасимовою).
«Адекватне ставлення до партнерів по навчальній і соціальній
взаємодії» .
План
включеного спостереження за особливостями навчальної взаємодії
студента з партнерами (одногрупниками, викладачем)
 Чи налаштований студент
одногрупниками та викладачем?

на

конструктивну

взаємодію

з

 Чи усвідомлює студент, що для досягнення мети (виконання
навчального завдання) йому варто залучити допомогу одногрупників?
 На якому етапі роботи студент потребує допомоги з боку
одногрупників?


У якій формі студент залучає одногрупників до взаємодії?

 Чи потребує допомоги викладача та в якій формі звертається за
допомогою?
 Чи вважає студент, що досягнення позитивного результату
навчальної діяльності унеможливлюється без партнерської взаємодії?


Чи виказує схильність до аналізу власних дій і дій одногрупників?

 Чи вдається завершити навчальне завдання (різновид навчальної
діяльності у визначений термін)?
 Чи спроможний студент самостійно усунути від роботи товариша,
якщо його дії гальмують виконання навчального завдання?
 Як ставиться студент до визнання (невизнання) своєї частини
виконаної роботи?
Використовуючи словосполучення «партнер по навчальній взаємодії»,
маємо на увазі як взаємодію студента з одногрупниками, товаришами, так і
дидактичну взаємодію з викладачем, уміння й бажання отримувати сторонню
допомогу в соціальному середовищі в разі потреби та адекватно її
використовувати.
Під час вивчення тем «Why should teachers study the history of education?»
(Чи потрібно майбутнім вчителям вивчати історію освіти?), «Education in
primitive societies» («Освіта у первісному суспільстві»), «Education in Ancient
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Greece» («Освіта у Стародавній Греції») «Education in Ancient Rome» («Освіта в
Стародавньому Римі) студентам з діагностичною метою пропонувалося
виконати низку завдань, які потребували групової чи парної взаємодії.
Наведемо деякі з них:
1.Спільно з товаришем складіть та відтворіть англійською діалог за темою
«Особливості виховання хлопчиків у Стародавній Спарті».
2.Прочитайте текст та сформулюйте питання до нього. Перевірте, чи
співпадають Ваші питання й питання товаришів. Викресліть ті питання, які
трапляються найчастіше.
3.Спільно з товаришами умовно розбийте текст на послідовні смислові
частини. Придумайте заголовок до кожної. Оберіть із запропонованих Вашими
товаришами найкраще оформлені (граматично, стилістично) заголовки.
4.Напишіть спільно з товаришем реферат «Педагоги Стародавньої
Греції»).
Результативність виконання таких та подібних завдань безпосередньо
залежить від адекватності ставлення студента до партнерів по навчальній
взаємодії. Також аналізується соціальна активність студентів (участь у
різноманітних формах учнівського самоврядування, участь у громадській
роботі).
Рівень сформованості показників діяльнісної площини РУС може
визначатися шляхом виконання студентами тестових завдань діагностичного
характеру (у процесі вивчення іноземної мови). Приклади деяких запитань за
текстом «William Somerset Maugham», процес відповідей на які вимагає вияву
таких показників діяльнісної площини РУС, як здатність робити предметом
аналізу власні навчальні дії, знаходити помилки; осмисленість і доцільність
власної поведінки в навчальному процесі.
Ex. 1. Find the answers to the following questions:
1.
What and where was W. Somerset Mangham born?
2.
Who brought him up?
3.
What college did he graduate form? What was his profession?
4.
What countries did he travel to?
5.
Did he write only stories
6.
What did he do during World War I and after it?
7.
What are his main novels?
8.
What did W. Somerset Mangham mostly show in his work?
9.
Have you read any of his stories? Give your opinion on them.
Ex.2.Agree or disagree with the statements.
1.
After a year at Heidelberg, he entered school in London.
2.
In 1897 Maugham wrote his first novel «Liza of Lambeth», covering his
experiences as a surgeon.
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3.
The book incouraged him to stop his medical practice and turn to
writing.
4.
He had never achieved the theatrical triumph in London.
5.
After the war he never returned to his interrupted travels.
6.
His reputation as a novelist is based on three books: «Of Human
Bondage» (1915), a semi-autobiographical account of a young medical student’s
painful progress toward maturity; «The Moon and Sixpence» (1919), an account of
an unconventional artist, suggested by the life of Paul Gauguin; «Cakes and Ale»
(1930), the story of a famous novelist, which is thought to contain caricatures of
Thomas Hardy and Hugh Walpole.
7.
Some of Maugham’s plays were mainly Edwardian social comedies.
8.
In his works, Maugham mainly portrays the conflict of Europeans in
alien surroundings that provoke strong emotions.
9.
Maugham’s philosophy of life is explained in «The Rasor’s Edge»
(1944) and «A Writer’s Notebook» (1949).
10.The author stands for atheism, skepticism about the extent of man’s innate
goodness and intelligence.
Рівень сформованості показника діяльнісної площини РУС «Здатність
робити предметом аналізу власні дії» визначається шляхом постановки
послідовних запитань, пов’язаних з процесуальними особливостями виконання
певного навчального завдання:
Скільки часу витрачено на виконання навчального завдання?
-

Які питання викликали ускладнення?

-

Як Ви вважаєте, чому виникли ускладнення?

Які прогалини в знаннях заважають досягненню оптимального
результату?
-

Які навички сформовані недостатньо?

-

Які уміння та навички потребують подальшого розвитку?

Такий показник діяльнісної площини, як «здатність проектувати дії,
спрямовані на розвиток рефлексії» визначається завдяки застосуванню ігрових
прийомів діагностичного спрямування, а саме – психолого-педагогічних ігор
«Чарівний стілець» (Що я думаю про себе?), «Перед дзеркалом» (Що про мене
думають інші?), «Діалог з Я-ідеальним». Дві перші гри мали на меті виявлення
недоліків характеру та поведінки, а третя спрямовувалася на проектування
ідеального «Я-образу» за формулою «Ким я є – ким я можу стати».
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Діагностичний інструментарій
(за діяльнісно-результативним критерієм сформованості соціальнорефлексійної компетентності майбутніх учителів)
Активованість рефлексійних операцій та предметно-практичних дій
(додаток Е.1)
Діагностика установок «Процес – результат» (О. Потьомкіна).
Інструкція: Уважно прочитайте питання й відповідайте на них двома
способами: «так», якщо Ваша відповідь стверджувальна, і «ні», якщо Ви
відповідаєте негативно, а Ваша поведінка не відповідає позитивній відповіді на
питання.
№

Питання

1

Сам процес виконуваної роботи захоплює Вас більше,
ніж етап її завершення?

2

Для досягнення мети Ви звичайно не жалієте сил?

3

Ви зазвичай довго не зважуєтеся почати робити те, що Вам не
цікаво,
навіть якщо це необхідно?

4

Ви впевнені, що наполегливості у Вас більше, ніж здібностей?

5

Закінчуючи цікаву справу, Ви часто шкодуєте про те,
що цікава робота вже завершена, а з нею прикро розставатися?

6

Вам більше подобаються діяльні люди, здатні досягати результату,
ніж просто добрі й чуйні?

7

Ви отримуєте насолоду від гри, у якій не потрібно думати про
виграш?

8

Ви вважаєте, що успіхів у вашому житті більше, ніж невдач?

9

Ви найбільше поважаєте людей, здатних захопитися справою посправжньому?

10

Ви часто завершуєте роботу всупереч несприятливим умовам, браку
часу, перешкодам іззовні?

Так Ні
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11

Ви часто починаєте одночасно багато справ і не встигаєте
закінчити їх до кінця?

12

Ви вважаєте, що маєте достатньо сил, щоб розраховувати на успіх у
житті?

13

Чи можете Ви захопитися справою настільки, що забуваєте про час і
про себе?

14

Вам часто вдається довести розпочату справу до кінця?

15

Буває, що Ви, захоплюючися деталями, заглиблюючися у них,
не можете закінчити розпочату справу?

16

Ви уникаєте зустрічей з людьми, які не володіють діловими
якостями?

17

Ви часто завантажуєте свою відпустку або вихідні дні роботою
через те, що комусь обіцяли що-небудь зробити?

18

Ви засуджуєте людей, які не вміють подбати про себе?

19

Погоджуючися на будь-яку справу, Ви більше думаєте про те,
наскільки вона Вам цікава?

20

Прагнення до результату у будь-якій справі – Ваша відмінна риса?

Ключ до виявлення настанов «процес – результат»:
«орієнтація на процес» – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
«орієнтація на результат» –2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Обробка результатів:
За кожний збіг відповіді з ключем реципієнту дається 1 бал.
Підраховується загальна кількість набраних балів в «орієнтації на процес» і в
«орієнтації на результат». Більшість балів визначає установку на процес або
результат.
Діагностичний тренінг-курс М. Хілі «Хто я?» (додаток Е.1.1)
Мета: допомогти студентам виявити рефлексивне ядро своєї особистості;
конкретизувати особливості сформованості таких показників діяльнісної
площини РУС, як осмисленість власної поведінки, здатність робити предметом
аналізу дії, вчинки, особисті якості, здатність активно діяти на основі власних
рефлексивних суджень; усвідомити можливості розвитку своєї особистості та
механізми її функціонування.
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1.

2.
3.

4.

5.

Зміст практичних дій.
Діагностична робота здійснюється в малих групах (7-8 осіб) протягом шести
днів. Робота базується на активації методу спрямованого самоаналізу, який
дозволяє учасникам дослідити відповідні психологічні реалії на матеріалі
власного досвіду. Учасники обмінюються досвідом, отриманим в ході
самоаналізу, що дозволяє їм розширити свій особистий досвід.
Учасники отримують методичні матеріали, які слугують ключем до тлумачення
власного досвіду, який вивчається в ході діагностичного курсу.
За діагностичною програмою кожен студент діагностує себе сам. Тренінг-курс
– це час, який відводиться для роботи над собою, а не для засвоєння готового
знання. Навчальним матеріалом слугує досвід, який учасники «переживають» у
ході «відкриття себе для себе».
Передбачувано отримується позитивний ефект – коригується уявлення
студентів про самих себе, про інших людей – настільки, наскільки вони
присутні в нас самих; уявлення про свою рефлексивну сутність як стійке ядро
особистості, виробляється здатність упевнено й активно діяти.
Після завершення тренінг-курсу учасники мають можливість продовжити
роботу у так званих «групах супроводу» за окремими циклами:
«Самопізнання», «життя в групі», «Психологічна підтримка», «родина та
освіта».

Методика діагностування рівня сформованості рефлексійних умінь
студентів педагогічного університету (за О. Малихіним, О. Герасимовою)
(додаток Е.1.2)
План
включеного спостереження за особливостями навчальної взаємодії студента з
партнерами (одногрупниками, викладачем)
1. Чи налаштований студент на конструктивну взаємодію з одногрупниками
та викладачем?
2. Чи усвідомлює студент, що для досягнення мети (викоання навчального
завдання) йому варто залучити допомогу одногрупників?
3. На якому етапі роботи студент потребує допомоги з боку одногрупників?
4. У якій формі студент залучає одногрупників до взаємодії?
5. Чи потребує допомоги викладача та в якій формі звертається по
допомогу?
6. Чи вважає студент, що досягнення позитивного результату навчальної
діяльності унеможливлюється без партнерської взаємодії?
7. Чи виказує схильність до аналізу власних дій та дій одногрупників?
8. Чи вдалося завершити навчальне завдання (різновид навчальної
діяльності у визначений термін)?
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9. Чи спроможний студент самостійно усунути від роботи товариша, якщо
його дії гальмують виконання навчального завдання?
10. Як ставиться студент до визнання (невизнання) своєї частини виконаної
роботи?
Тест діагностики рефлексії І. Л. Пономаренко
(додаток Е.1.3)
Інструкція першого етапу діагностики
Перед вами список «персонажів». Перший з них – Я-ідеал – це Ваша мрія
або мета, Ваше уявлення про себе такого, яким Вам хотілося б стати. Всі інші
персонажів – реальні люди. Будь ласка, проставте в другій графі бланку імена
всіх персонажів, причому, для Я-ідеалу Ви можете умовне, наприклад,
жартівливе ім'я П/н Персонаж (назва ролі) Відмінність Схожість
1 Я-ідеал
2 Мати
3 Батько
4 Брат
5 Сестра
6 Друг (іншої статі)
7 Учитель, який подобається
8 Учитель, який не подобається
9 Начальник
10 Лікар
11 Людина, яку ви жалієте
12 Людина, яка не сприймає Вас
13 Щаслива людина
14 Етична людина
15 Розумна людина
Інструкція другого етапу діагностики
Порівняйте характер, темперамент, спосіб життя та інші психологічні
особливості Вашого Я-образу (це сукупність Ваших уявлень про себе
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сьогоднішнього, теперішнього, реального) із всіма персонажами в списку.
Результатом порівняння повинно стати вивлення відмінностей між Я-образом і
кожним із перелічених персонажів. Постарайтеся виразити цю відмінність
якоюсь одною, найістотнішою, якістю-рисою, яку вкажіть у третій графі
бланку.
Інструкція третього етапу діагностики
Тепер визначте в чому полягає подібність вашого Я-образу і кожного із
зазначених персонажів. Вкажіть в четвертій графі бланка рису, або
характеристику, яка виражає цю подібність. Після заповнення бланка
досліджувані самостійно оцінюють успішність виконання завдання. Для цього
їм повідомляються критерії оцінки, які реально використовуються для
діагностики рефлексії.
Критерії оцінки рефлексивності
1) когнітивна простота – складність (кількість конструктів, які використані для
характеристики схожості/відмінності): за кожен унікальний (що зустрічається в
бланку лише один раз) конструкт нараховується один бал, за пропущену графу
або конструкт, що повторюється в тесті – 0.
2) формальність – психологічність конструктів (якість конструктів; за
використання особистісної характеристики – один бал, за кожну формальну
характеристику схожості/відмінності – 0.
3) розмитість – локальність конструктів (якість конструктів; звернення до
загальних

або

локальних

конструктів

–

1

бал,

за

нечіткі,

розмиті

характеристики – 0.
4) формальність – змістовність самозвіту (змістовність самозвітів оцінюється
експериментатором після виконання завдання).
Таким чином, за кожен конструкт в бланку досліджуваний може одержати від 0
до 3 балів. Оскільки випробовуваний оцінює 15 персонажів по двох критеріях
(схожість і відмінність з образом Я), то при добросовісному виконанні завдання
оцінюється якість 30 конструктів.
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Здатність до саморозвитку соціально-рефлексійної компетентності
(додаток Е.2)
Діагностика індивідуальної міри вираженості рефлексійності (А.
Карпов)
Інструкція: Вам треба позначити у бланку відповідей один з варіантів: 1
– цілком невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше невірно; 4 – не знаю; 5 – скоріше
вірно; 6 – вірно; 7 – цілком правильно. Не замислюйтеся подовгу над
відповідями. Пам’ятайте, що правильних або неправильних відповідей у цьому
випадку бути не може.
Твердження
Прочитавши гарну книгу, я завжди потім довго думаю
про неї, хочеться її з ким-небудь обговорити.
Коли мене раптом зненацька про щось запитають,
я можу відповісти перше, що спало на думку.
Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я
зазвичай подумки планую майбутню розмову.
Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися
від думок про нього.
Коли я міркую над чимсь або розмовляю з іншою людиною,
мені буває цікаво раптом згадати, що послужило початком
ланцюжка думок.
Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про
майбутні труднощі.
Головне для мене – представити кінцеву мету своєї діяльності, а
деталі мають другорядне значення.
Буває, що я не можу зрозуміти, чому хто-небудь
незадоволений мною.
Я часто ставлю себе на місце іншої людини.
Для мене важливо в деталях уявити собі хід майбутньої роботи.
Мені було б важко написати серйозний лист, якби я
заздалегідь не склав план.

+ + +
– – –
0
3 2 1
1 2 3
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Я волію діяти, а не міркувати над причинами своїх невдач.
Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки.
Як правило, щось задумавши, я вибудовую в голові свої задуми,
уточнюючи деталі, розглядаючи всі варіанти.
Я турбуюся про своє майбутнє.
Думаю, що у безлічі ситуацій треба діяти швидко,
керуючися першою думкою, що прийшла в голову.
Часом я приймаю необдумані рішення.
Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки,
приводячи все нові й нові аргументи на захист своєї точки зору.

Якщо відбувається конфлікт, то, міркуючи над тим,
хто в ньому винуватий, я у першу чергу починаю із себе.
Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все
ретельно обміркувати й зважити.
У мене бувають конфлікти від того, що я часом не можу
вгадати, якої поведінки очікують від мене навколишні.

Буває, що обмірковуючи розмову з іншою людиною,
я як би подумки веду з нею діалог.
Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки
й почуття викликають в інших людях мої слова й учинки.
Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов'язково
подумаю, якими словами це краще зробити, щоб її не скривдити.

Виконуючи завдання, я думаю над ним
займаюся іншими справами.

навіть тоді, коли

Якщо я з кимось сварюся, у більшості випадків не вважаю себе
винуватим.
Рідко буває так, що я жалкую про сказане.
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Ключ до опитувальника:
«Позитивні твердження»: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25.
«Негативні твердження»: 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27.
Обробка результатів:
Бали, отримані за позитивні твердження підсумовуються, за негативні –
віднімаються.
Вихідні бали (стени)

1

2

3

4

5

6

7

Зворотні бали (стени)

7

6

5

4

3

2

1

Результати – 7 стенів або більше, свідчать про високорозвинену
рефлексійність (високий рівень). Результати в діапазоні від 5 до 7 стенів –
індикатори достатнього рівня рефлексійності. Показники від 3 до 5 стенів –
індикатори задовільного рівня рефлексійності. Показники, що менше 3-х стенів
– свідчення низького рівня розвитку рефлексійності.

Анкета на визначення рівня сформованості рефлексійного компонента
навчальної, соціально-значущої діяльності
(додаток Е.2.1)
Шановний студенте, поставте, будь ласка, позначку «+» у відповідній
графі навпроти кожної відповіді на питання.
Відповіді на питання анкети

1.Зазвичай, мене цікавить думка інших стосовно
моїх дій, поведінки, результатів діяльності.
2. На навчальних заняттях я не задумуюся над
проблемами: як мене сприймають студенти, як
оцінюють мою відповідь.
3. Коли я маю свою точку зору стосовно
проблеми, мені важливо, чи поділяють її оточуючі
(студенти, викладач).

так

в
певною
основному мірою

ні
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4. Відповідаючи на питання на навчальному
занятті, я повною мірою підлаштовуюся під викладача
і мені байдуже, як до цього ставляться студенти.
5. Ніколи не дискутую з викладачем, навіть тоді,
коли не погоджуюся з його точкою зору.
6. Я легко змінюю свою точку зору на проблему,
якщо аргументи мені видаються переконливими.
7. Я завжди відчуваю, як до мене ставляться
оточуючі, постійно аналізую причини.
8. У дискусіях почуваю себе впевнено, можу
довести свою позицію стосовно проблеми, переконати
у своїй правоті викладача, студентів.
9. Вважаю себе людиною впертою, важко йду на
зміну позиції, навіть коли відчуваю, що не правий.
10. Я часто змінюю свою точку зору на
проблему, щоб не викликати недоброзичливість, а то й
глузування інших.
11. Я достатньо критично ставлюся до себе,
часто аналізую результати своєї навчальної діяльності.
12. Для мене головне - думка інших людей
(студентів), завжди намагаюся їм сподобатися.
13. Для мене головне - думка викладача, завжди
намагаюся йому сподобатися.
14.
Завжди
підлаштовуюся
під
загальноприйняту точку зору на проблему, хочу бути
таким як усі, не виділятися з-поміж інших студентів.
15. Вважаю себе самодостатньою людиною,
самодостатнім студентом, що може досягти життєвого,
професійного успіху у перспективі.
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Загальний рівень сформованості рефлексійного компонента навчальної,
соціально спрямованої діяльності студента визначається відповідно до
отриманої кількості балів
Високий рівень
4 бали

Достатній рівень
3 бали

Задовільний рівень
2 бали

Низький рівень
1бал

1а

1б

1в

1г

2а

2б

2в

2г

3а

3б

3в

3г

4г

4в

4б

4а

5г

5в

5б

5а

6а

6б

6в

6г

7а

7б

7в

7г

8а

8б

8в

8г

9г

9в

9б

9а

10г

10в

10б

10а

11а

11б

11в

11г

12г

12в

12б

12а

13г

13в

13б

13а

14 г

14 в

14б

14а

15а

15б

15в

15г

60-46

45-31

30-16

15-0
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Методика вивчення «Я-концепції» SCC Дж. Кемпбела, що діагностує
ступінь актуалізації власного «Я» і дає змогу визначити ступінь його
усвідомленості щодо розвитку рефлексії (додаток Е.2.2)
ІНСТРУКЦІЯ: «Перед Вами 12 тверджень. Оцініть їх, використовуючи 5бальну шкалу: 1 – абсолютно не згоден; 2 – не згоден; 3 – частково згоден,
частково не згоден; 4 – згоден; 5 – абсолютно згоден».
Текст опитувальника
1. Мої думки часто суперечать одна одній.
2. Сьогодні у мене може бути одна думка про себе, завтра – інша.
3. Я витрачаю багато часу, розмірковуючи про те, якою людиною я є
посправжньому.
4. Іноді, я відчуваю, що не є дійсно тією людиною, якою призначений бути.
5. Коли я намагаюся згадати, якою людиною я був у минулому, мені важко це
зробити.
6. Я рідко переживаю конфлікт між різними сторонами моєї особистості.
7. Іноді я думаю, що знаю інших людей краще, ніж самого себе.
8. Мої уявлення про себе, здається, змінюються досить часто.
9. Якби мене попросили описати мою особистість, мій твір кожен раз би
закінчувався по-різному.
10.Навіть якщо б я хотів, не думаю, що зміг би кому-небудь розповісти, яким
насправді я є.
11.Взагалі у мене є чітке уявлення, хто я і який я.
12.Мені часто буває важко скласти власну думку про різні речі, тому що я не
знаю, чого я хочу насправді.
ОБРОБКА
Під час аналізу результатів підраховують кількість набраних балів залежно
від відповіді студента:
1 – абсолютно не згоден;
2 – не згоден;
3 – частково згоден, частково не згоден;
430
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4 – згоден;
5 – абсолютно згоден.
Отримані бали підсумовують
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
20 балів – вкрай висока ясність «Я-концепції».
21–32 бали – середня ясність «Я-концепції», ближче до високої.
33–39 балів – середня ясність «Я-концепції».
40–51 балів – середня ясність «Я-концепції», ближче до низької.
52 бали – вкрай низька ясність «Я-концепції».

Здатність до ефективної діяльності на основі результатів соціальної
рефлексії (додаток Е.3)
Оцінка розвитку в студентів умінь розв’язувати соціально-педагогічні
кейси
(метод експертних оцінок)
Уміння
Уміння
розв’язувати
проблеми
освітньої
діяльності

Критерії сформованості вмінь
1

Орієнтуватися в освітньому середовищі,
використовувати різні джерела інформації

Розв’язувати
проблеми

навчально-пізнавальні

Розв’язувати
комунікативні
пов’язані з освітньою діяльністю
Уміння
пояснювати
явища дійсності

Бали

задачі,

Описувати явища дійсності, виділяти
суттєві та несуттєві ознаки, виявляти зміни, що
відбуваються
Розкривати
причинно-наслідкові,
закономірні й випадкові зв’язки явищ дійсності

2

3

4

5
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Систематизувати явища дійсності
Використовувати
пізнання явищ дійсності
Обґрунтовувати
позицію
Уміння
орієнтуватися у
світі цінностей

наукові
власну

методи
світоглядну

Визначати власні цінності
Розрізняти існуючі види
(соціальні, моральні, матеріальні)

цінностей

Обирати критерії оцінки явищ дійсності
«Порівнювати» цінності
Уміння
вирішувати
практичні
проблеми,
пов’язані з
реалізацією
певної соціальної
ролі

Працювати з різними видами текстів, що
мають функціональне призначення (навчальні
тексти, ділова інформація, науково-популярні
тексти)

Уміння
розв’язувати
практичні
проблеми
універсального
характеру
(професійний
універсалізм)

Досягати успіху у пріоритетних видах
діяльності

Використовувати
технічні
засоби,
застосовувати існуючі норми і правила
поведінки відносно конкретних ситуацій

Розв’язувати проблеми у будь-яких видах
професійної, соціальної діяльності
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