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Соціально-економічні перетворення, які постійно відбуваються у 

суспільстві, ставлять нові вимоги до особистості сучасного фахівця. Все 

більшого значення для фахівця набуває здатність бути суб’єктом свого 

професійного розвитку та самостійно знаходити вирішення соціально та 

професійно значущих проблем в умовах мінливої дійсності [1].  

Різними аспектами вивчення проблеми займались: визначення сутності 

професійного розвитку особистості (Б. Ананьєв, Г. Балл, Е. Зеєр, Л. Мітіна, 

М. Пряжников, Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін.); дослідження професійного 

розвитку спеціаліста (Г. Абрамова, І. Вачков, М. Обозов та ін.); виокремлення 

необхідних професійно значущих якостей працівника (І. Гриншпун, Т. Гура, 

Є. Климов, О. Лідерс, О. Сухарьов та ін.); виявлення детермінант 

професіогенезу майбутніх спеціалістів на етапі фахової підготовки (В. Бочелюк, 

Л. Шнейдер та ін.); визначення концептуальних положень психологічного 

супроводу як системи професійної діяльності психолога (Р. Бітянова, 

Н. Глуханюк, Р. Овчарова та ін.). 
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Зараз усе частіше говориться про формування особистості сучасного 

полівалентного фахівця. Причому мається на увазі, що сучасне суспільство все 

більше потребує творчої особистості, здатної до високого рівня адаптації та 

самореалізації, яка проектує своє майбутнє, свій шлях, ставить перед собою 

чіткі завдання самовиховання, самовдосконалення та самоосвіти. Саме 

креативність є характерною ознакою творчої людини, здатної за власною 

ініціативою реалізувати свій потенціал, з вибором відповідних способів. Це 

потребує зміни соціально-психологічного супроводу навчально-виховного 

процесу, спрямування його на розвиток креативного середовища в освітній 

установі. І тут особливе місце соціогуманітарних дисциплін. Саме середовище 

має вибудовуватися навколо інтересів УЧНЯ та виконувати функцію адаптації 

ВНЗ до індивідуальних особливостей і суб’єктивних потреб студентів. 

Зазвичай, як базовий принцип при формуванні теоретичних основ 

психологічного супроводу, вчені обирають суб’єктно-орієнтаційний підхід, 

який, насамперед, враховує активність і внутрішній потенціал суб’єкта, а отже 

його іманентне право самостійно здійснювати вибір і нести за нього 

відповідальність [9;10]. Тому, головною метою соціально-психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу у ЗВО є допомога суб’єкту (клієнту) 

повноцінно реалізувати себе у професійній (навчальній) сфері.  

 Аналіз теоретичних та емпіричних даних з цього питання дозволяє 

операціоналізувати поняття «психологічний супровід» як комплексний метод, 

що забезпечує зовнішні умови для прийняття оптимальних рішень суб’єктом 

діяльності в різних ситуаціях життєвого вибору. Іншими словами, сенс 

соціально-психологічного супроводу полягає в тому, щоб навчити людину 

розв’язувати свої проблеми самостійно. Важливим положенням цього процесу є 

активізація саморозвитку суб’єкта діяльності, котра є необхідною умовою його 

професіоналізації (навчання). Отже, основними завданнями соціально-

психологічного супроводу у ВНЗ є максимальне розкриття потенційних 

можливостей викладача й студента, створення умов для повноцінного та 
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максимального прояву позитивних сторін його індивідуальності й ефективної 

ампліфікації (збагачення) професійного (навчального) досвіду.  

Встановлено, що дієвим засобом супроводу є психологічний вишкіл, 

однією з найважливіших функцій якого є зменшення ступеня невизначеності та 

ентропії (кількості енергії, яка стала недоступною для здійснення соціальних 

змін і соціального прогресу). Сукупність теоретичних знань, практичних вмінь і 

навичок, які становлять зміст психологічного вишколу, є суттєвим ресурсом 

життєвого середовища суб’єкта, залученого до професійної діяльності. 

Підґрунтя соціально-психологічного супроводу становить єдність 

чотирьох функцій: діагностики суті проблеми, яка виникла; інформації 

стосовно природи проблеми та шляхів її розв’язання; консультації на етапі 

прийняття рішення й розробки стратегії вирішення проблеми; первинної 

допомоги на етапі реалізації розробленого плану. 

Успішний перебіг професійної соціалізації вимагає наявності двох 

необхідних умов (жодна з яких не є достатньою): 1) розвитку особистісної та 

соціальної рефлексії, 2) комунікативної компетентності [12]. 

Вже було зазначено, що саме креативність є характерною ознакою творчої 

людини, здатної за власною ініціативою реалізувати свій потенціал, з вибором 

відповідних способів. Це потребує зміни соціально-психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу, спрямування його на розвиток креативного 

середовища в освітній установі. Ісоціогуманітарні дисципліни посідають тут 

особливе місце. 

Компоненти креативної особистості: мотиваційний, інтелектуальний, 

емоційний та комунікативний. Для їх розвитку потрібно розширяти рольовий 

простір студентів й включати їх в різноманітні види діяльності, які 

забезпечують творчу самореалізацію та створюють досвід соціальних відносин. 

Використовуючи педагогічні технології при 

викладаннісоціогуманітарних дисциплін, слід формувати інноваційну 

особистість, якій притаманні: 
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– внутрішня свобода (ситуації вибору, які стимулюють пізнавальний 

інтерес «Хочу все знати», почуття відповідальності та власної значимості); 

– стабільність і стресостійкість – це керування емоціями (відчувати настрій 

інших, протистояти стресам, вміти переборювати відчуття страху, сорому); 

– адекватна самооцінка (саме вона формується й змінюється протягом 

усього шкільного життя. Особливо нестабільним є підлітковий вік). 

Ефективними методами роботи є методи креативного навчання. До них 

належать методи, що в традиційному розумінні є інтуїтивними: «мозкового 

штурму», емпатії, педагогічні методи, під час застосування яких студент 

виконує роль викладача. Такі методи спираються на нелогічні дії студентів, що 

мають інтуїтивний характер. 

Інший вид креативних методів навчання базується на використанні 

алгоритмічних приписів та інструкцій (метод синектики, «морфологічного 

аналізу»). Їхня мета – побудова логічної опори для створення учнями освітньої 

продукції. 

Наступний вид креативних методів - метод евристики. Це прийоми, які 

дозволяють учням розв’язувати питання шляхом «наведення» на можливі 

правильні рішення та скорочення варіантів таких рішень. 

Зважаючи на характер взаємодії рефлективності та комунікативної 

компетентності, слушно стверджувати, що для формування особистості саме 

сучасного полівалентного фахівця соціально-психологічний супровід 

академічних груп у ЗВО неодмінно має містити заходи, спрямовані на розвиток 

цих психологічних якостей. Актуалізація когнітивного дисонансу між 

цінностями навчання у ЗВО та майбутньої професійної діяльності, в 

контрольованих умовах соціально-психологічного супроводу навчального 

процесу, а саме при викладанні соціогуманітарних дисциплін, виступатиме 

підґрунтям процесу становлення індивідуально-психологічної адаптованості 

студентів до професійних криз. Елементи кризи можуть актуалізуватись 

шляхом одночасного впровадження альтернативних вимог щодо мотивів, умов і 

способів діяльності; амбівалентних обґрунтувань її сенсу; варіювання статусу 
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учасників тренінгу; введення елементів змагальності та діяльності в умовах 

дефіциту часу, інформації та ресурсів [12]. 

Сучасне суспільство все більше потребує творчої особистості, яка має 

високий рівень адаптації і самореалізації, проектує своє майбутнє, свій шлях, 

ставить перед собою чіткі завдання самовиховання, самовдосконалення й 

самоосвіти. Соціально-психологічний супровід професійного становлення 

майбутніх фахівців – це своєчасна вказівка можливих професійних перспектив, 

а при необхідності – психологічна й педагогічна допомога та підтримка у 

виборі шляхів професійного й особистісного розвитку, яка може 

реалізовуватися як засобами психологічної служби, так і шляхом конструювання 

змісту навчальних дисциплін та використання сучасних методів навчання.  

Саме креативність є характерною ознакою творчої людини, здатної за 

власною ініціативою реалізувати свій потенціал, з вибором відповідних 

способів. Це потребує зміни соціально-психологічного супроводу навчально-

виховного процесу, спрямування його на розвиток креативного середовища в 

освітній установі. І тут особливе місце соціогуманітарних дисциплін. 

Підґрунтя соціально-психологічного супроводу становить єдність 

чотирьох функцій: діагностики суті проблеми, яка виникла; інформації 

стосовно природи проблеми та шляхів її розв’язання; консультації на етапі 

прийняття рішення й розробки стратегії вирішення проблеми; первинної 

допомоги на етапі реалізації розробленого плану. 

Встановлено, що дієвим засобом супроводу є психологічний вишкіл, 

однією з найважливіших функцій якого є зменшення ступеня невизначеності та 

ентропії (кількості енергії, яка стала недоступною для здійснення соціальних 

змін і соціального прогресу). Сукупність теоретичних знань, практичних вмінь і 

навичок, які становлять зміст психологічного вишколу є суттєвим ресурсом 

життєвого середовища суб’єкта, залученого до професійної діяльності. 

Повинен змінюватися вектор супроводу, спрямованого на створення 

креативного середовища освітньої установи. Саме середовище має 



78 

 

вибудовуватися навколо інтересів УЧНЯ та виконувати функцію адаптації 

ВНЗду до індивідуальних особливостей і суб’єктивних потреб студентів. 
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ФЕНОМЕН САМОКЕРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПРАКТИКО-

ОРІЄНТОВАНІЙ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

Самокероване навчання (СКН) визначають як процес, в якому люди 

беруть на себе ініціативу в діагностиці потреб навчання, розробці цілей 

навчання, виявленні людських і матеріальних ресурсів для навчання, виборі й 

застосуванні відповідних стратегій навчання та оцінки результатів навчання    

(М. Ноулз) [1; 7]. СКН відбувається за рахунок поєднання особистісних та 

процесуальних елементів, де індивід несе основну відповідальність за власну 


