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Ïîñòàíîâêà ñóñï³ëüíî¿ ïðîáëåìè. ²íôîðìàö³éíèé îáì³í òà îñâ³òíÿ âçàºìîä³ÿ â åïîõó
³íòåðíåò-ãëîáàë³çàö³¿ òà ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî
ñóñï³ëüñòâà ïîòðåáóþòü äîêîð³ííîãî ïåðåãëÿäó
òåõíîëîã³é òðàäèö³éíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ òà
ðîçðîáêè ïñèõîëîã³÷íî ³íòåíñèâíèõ ìîäåëåé
îñâ³òè òà ñàìîîñâ³òè ñó÷àñíî¿ ìîëîä³. Çà äîïîìîãîþ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ñòóäåíòè ç ð³çíèõ
êóòî÷ê³â ñâ³òó ìèòòºâî ³ ëåãêî íàëàãîäæóþòü
³íòåðàêòèâí³ çâ’ÿçêè, ñï³ëêóþòüñÿ òà îáì³íþþòüñÿ ïîë³êîäîâàíèìè ³íôîðìàö³éíèìè áëîêàìè òà åìîö³éíèìè â³ðòóàëüíèìè êâåñòàìè â
ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó. Îòîæ óæå óñòàëåí³
òðàäèö³¿ êîìóí³êóâàííÿ ñó÷àñíî¿ ñòóäåíòñüêî¿
ñï³ëüíîòè çíà÷íî âèïåðåäæàþòü îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿ òà ÷àñòî íå âðàõîâóþòüñÿ íàóêîâöÿìè ó
ïðîöåñ³ íàïðàöþâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåîðåòè÷íèõ ìîäåëåé ó öàðèí³ ïñèõîëîã³¿ îñâ³òè. Íà
íàø ïîãëÿä, çíà÷íèì ïîòåíö³àëîì ó öüîìó
êîíòåêñò³ âîëîä³º ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ À.Â. Ôóðìàíà (äèâ. 6; 10–
19]), êîòðà ïðîïîíóº íå ëèøå á³ëüø îðãàí³÷íó
äëÿ íèí³øíüî¿ ìîëîä³ áëî÷íî-ìîäóëüíó ôîðìó
ïðåçåíòàö³¿ ð³çíèõ ôðàãìåíò³â ìîçà¿÷íî¿
ñèñòåìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî äîñâ³äó, à é
ïðèíöèïîâî íîâó òåõíîëîã³þ âçàºìîä³¿ ÿê ç
âèêëàäà÷åì-íàñòàâíèêîì, òàê ³ ç ïîë³êîäîâàíèì îñâ³òí³ì çì³ñòîì.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
ç äàíî¿ ïðîáëåìè. Î÷åâèäíî, ùî îñíîâí³
íàóêîâ³ ðîçâ³äêè ùîäî ð³çíèõ àñïåêò³â çãàäàíî¿
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ öåíòðóþòüñÿ äîâêîëà íàóêîâî-ìåòîäîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâî¿ øêîëè ïðîôåñîðà À.Â. ÔóðCopyright © Ã²ÐÍßÊ Àíäð³é Íåñòîðîâè÷, 2018.

ìàíà, êîòðèé, âëàñíå, º ¿¿ àâòîðîì òà ³äåéíèì
íàòõíåííèêîì íèçêè îðèã³íàëüíèõ ïðîåêò³â ³
ïðîãðàìíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ùî ïðèñâÿ÷åí³ âçàºìîïîâ’ÿçàíîìó ðîçâ’ÿçàííþ ñêëàäíèõ
îñâ³òí³õ ïðîáëåì: ôîðìóâàííÿ ³ííîâàö³éíîïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó òà ðîçâèòîê ïîçèòèâíîãàðìîí³éíî¿ ß-êîíöåïö³¿ (Î.ª. Ôóðìàí (Ãóìåíþê), Ì.Ì. Ëèïêà), ðîçâèòîê ðåôëåêñ³¿,
òîëåðàíòíîñò³ òà äóõîâíîãî ïîòåíö³àëó ëþäèíè
(ß.Ì. Áóãåðêî, Î.ß. Øàþê), ðåàë³çàö³ÿ òâîð÷èõ ³íòåíö³é òà êðåàòèâíîñò³ ìîëîä³ (Ñ.Ê. Øàíäðóê, Â.Ã. Äåìê³â), îïòèìàëüí³ ïñèõîëîã³÷í³
òåõíîëîã³¿ àäàïòàö³¿ îñîáèñò³ñíî¿ àäàïòîâàíîñò³
(À.Â. Ôóðìàí, ².Ñ. Ðåâàñåâè÷), óìîâè åôåêòèâíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ òà ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³
(À.À. Ôóðìàí, Â.Ñ. Á³ñêóï, Ì.Á. Áðèãàäèð,
Î.Ñ. Ìîðùàêîâà), ïðîåêòóâàííÿ ïñèõîäèäàêòè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ñó÷àñíîãî îñâ³òÿíèíà
(Ã.Ñ. Ã³ðíÿê, À.Í. Ã³ðíÿê, Ò.Â. Êîçëîâà,
Â.Î. Êîì³ññàðîâ), íîâ³òí³ àñïåêòè ïñèõîä³àãíîñòèêè òà ïñèõîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè (À.Â.
Ôóðìàí, Ë.Ç. Ðåáóõà), àêòóàëüí³ ïðîáëåìè
ïðîåêòóâàííÿ çàäà÷ òà ðîáîòè ïñèõîëîã³÷íî¿
ñëóæáè (Ò.Ë. Íàäâèíè÷íà, Ç.². Êðóïíèê),
äîñâ³ä ³ íàóêîâ³ ðåçóëüòàòè áàãàòîð³÷íîãî
ôóíäàìåíòàëüíîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
åêñïåðèìåíòó ç óïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ â îñâ³òí³é ïðîöåñ
â³ò÷èçíÿíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (Â.Î. Êîì³ññàðîâ, Í.ª. Ñèòí³êîâà, Â.². Êîñòåíêî, Í.². Ðèáàê, Ç.Â. Øëÿõîâà òà ³í.).
Âèä³ëåííÿ íåâèð³øåíèõ ðàí³øå ÷àñòèí çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè, êîòðèì ïðèñâÿ÷óºòüñÿ ñòàòòÿ.
Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íå òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íå
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À. Ã³ðíÿê

îá´ðóíòóâàííÿ êîíöåïö³¿, îñíîâíèõ òåìàòèçì³â,
îðãòåõíîëîã³¿ ðîçãîðòàííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ òà éîãî îêðåìèõ âèùå
ïîäàíèõ àñïåêò³â, ââàæàºìî çà äîðå÷íå çâåðíóòè óâàãó íà äåòàë³çàö³þ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî çì³ñòó åòàï³â ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿
âçàºìîä³¿ ì³æ âèêëàäà÷åì òà ñòóäåíòàìè ÿê
îñíîâíèìè ó÷àñíèêàìè îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
ñó÷àñíîãî çàêëàäó âèùî¿ îñâ³òè. Ââàæàºìî, ùî
ñàìå ïñèõîëîã³÷íå íàïîâíåííÿ çì³ñòó âçàºìîä³¿
êëþ÷îâèõ ñóá’ºêò³â âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè ñòàíîâèòü òîé ìàëîäîñë³äæåíèé, àëå ³íòåãðàòèâíèé, àñïåêò, ÿêèé º ñïðàâæíüîþ áàçîâîþ
çàïîðóêîþ òà âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ óñï³øíîñò³ ³í³ö³éîâàíèõ ðåôîðì â îñâ³òí³é ñôåð³.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ (ïîñòàíîâêà
çàâäàííÿ). Çä³éñíèòè äåêîíñòðóêö³þ òà äåòàë³çàö³þ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî çì³ñòó åòàï³â
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ¿õ ôóíêö³îíàëüíî¿ ³íòåãðàòèâíîñò³ òà
îðãñòðóêòóðíî¿ íàñòóïíîñò³ ÿê ö³ë³ñíîãî â÷èíêîâîãî öèêëó, ùî ïðîåêòèâíî ðîçãîðòàºòüñÿ ó
âèãëÿä³ ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ òåõíîëîã³¿.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó ç ïîâíèì îá´ðóíòóâàííÿì îòðèìàíèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â. ßê ìåæîâà ô³ëîñîôñüêà êàòåãîð³ÿ,
âçàºìîä³ÿ òëóìà÷èòüñÿ ÿê óí³âåðñàëüíà ôîðìà
ðîçâèòêó îá’ºêòèâíîãî ñâ³òó, ùî âèçíà÷àº
³ñíóâàííÿ ³ ñòðóêòóðíó îðãàí³çàö³þ áóäü-ÿêî¿
ìàòåð³àëüíî¿ ÷è ³äåàëüíî¿ ñèñòåìè. Â³äòàê âîíà
º îñíîâîþ êîæíî¿ ñèñòåìè òà óìîâîþ âñòàíîâëåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çâ’ÿçê³â ³ â³äíîñèí ì³æ
îá’ºêòàìè (÷è êîìïîíåíòàìè), âêëþ÷àþ÷è ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³, êàóçàëüí³. Òàêîæ âçàºìîä³ÿ
ðîçãîðòàºòüñÿ ³ç ïåâíîþ øâèäê³ñòþ ó êîíêðåòíîìó ÷àñîïðîñòîð³ é ñóïðîâîäæóºòüñÿ îáì³íîì
ïîë³êîäîâàíîþ ³íôîðìàö³ºþ [9, ñ. 282].
Ïåäàãîã³÷íà âçàºìîä³ÿ – ÿâèùå âçàºìîçâ’ÿçêó ïåäàãîãà òà âèõîâàíö³â ó íàâ÷àëüíîâèõîâíîìó ïðîöåñ³, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç
ñóì³ñí³ ä³¿ ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ¿õ îñîáèñò³ñíèì
âçàºìîâïëèâîì. Çàçíà÷åíà âçàºìîä³ÿ çàâæäè
ìàº ïðåäìåòíî-ä³ÿëüí³ñíèé õàðàêòåð, ùî çóìîâëåíèé ìåòîþ (ñîö³àë³çàö³ÿ þí³), ñòðóêòóðîþ òà îðãàí³çàö³ºþ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó.
Îñîáëèâèìè îçíàêàìè âêàçàíî¿ âçàºìîä³¿ º
ö³ëåïîêëàäàííÿ, ïëàíóâàííÿ äîñÿãíåíü áàæàíîãî ðåçóëüòàòó òà îïîñåðåäêóâàííÿ äîâ³ðëèâèì ñï³ëêóâàííÿì. Ïîð³âíÿíî ³ç âçàºìîä³ºþ
ôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ âçàºìèí º ìåíø
êåðîâàíèì ïðîöåñîì, õî÷à óñòàëåí³ âçàºìîñòîñóíêè ñïðèÿþòü àáî ïåðåøêîäæàþòü ïåðåá³ãó
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ñï³ëüíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [5].
Ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà âçàºìîä³ÿ – íàóêîâî
ñïðîåêòîâàíà, ïñèõîìèñòåöüêè âò³ëåíà òà îðãòåõíîëîã³÷íî çä³éñíþâàíà ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íà ñï³âàêòèâí³ñòü ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî
ïðîöåñó, ñïðÿìîâàíà íà äîáóâàííÿ, îïðàöþâàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ ³ ñàìîòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî
ìàòåð³àëüíîãî ÷è íåìàòåð³àëüíîãî (ïðîöåñ,
ñòàí, îáðàç òîùî) îá’ºêòà ï³çíàííÿ-êîíñòðóþâàííÿ â³äïîâ³äíî äî îñîáèñòèõ çàâäàíü â³òàêóëüòóðíîãî ðîçâèòêó (ÿê ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè
çíàíü, óì³íü, íîðì, ö³ííîñòåé) êîæíîãî ó÷àñíèêà ÿê ñóá’ºêòà, îñîáèñòîñò³, ³íäèâ³äóàëüíîñò³
òà óí³âåðñóìó (äèâ. äåòàëüíî [12–14; 18–19]).
Âëàñíå äåòàë³çàö³þ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî
çì³ñòó åòàï³â ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿
ïîäàºìî ó òàáëèö³.
Çàçíà÷åíà äåòàë³çàö³ÿ º ïðîäóêòîì ãëèáîêîãî ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó, òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîãî óçàãàëüíåííÿ, òâîð÷î¿ ðåôëåêñ³¿
òà çíà÷íèì ÷èíîì àâòîðñüêî¿ ³íòåðïðåòàö³¿
òâîð÷èõ çäîáóòê³â ïðåäñòàâíèê³â íàóêîâî¿
øêîëè ïðîôåñîðà À. Â. Ôóðìàíà çà îñòàíí³
÷âåðòü ñòîë³òòÿ [2; 3; 6; 8; 10; 11; 12; 14; 17; 18].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïñèõîëîã³÷íà ïðèðîäà
ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ â³äîáðàæàº ïàðàäîêñ
íàóêîâîãî ï³çíàííÿ: ñóòü ö³ëîãî ìîæíà âèÿâèòè, ò³ëüêè ç’ÿñóâàâøè ñóòí³ñòü éîãî ÷àñòèí
(åëåìåíò³â, êîìïîíåíò³â), õî÷à ¿õ íåìîæëèâî
ãëèáîêî ï³çíàòè ïîçà éîãî ðîçóì³ííÿì. Öå –
îñíîâíà ³äåÿ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî àíàë³çó
öüîãî ôåíîìåíó ÿê ö³ë³ñíîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, ñêëàäîâèìè ÿêîãî º ñóá’ºêòí³ àêòè-âïëèâè. Î.Â. Êèðè÷óê çàçíà÷àº, ùî
â êîæíîìó òàêîìó åëåìåíòàðíîìó àêò³ ã³ïîòåòè÷íî íàÿâí³ ïðèíàéìí³ ø³ñòü êîìïîíåíò³â:
1) ïåäàãîã³÷íà çàäà÷à; 2) ñîö³àëüíî-êîìóí³êàòèâíà àêòèâí³ñòü âçàºìîñòèìóëþâàëüíèõ
ñòîð³í; 3) ö³ííîñò³, ÿê³ îáñòîþº êîæåí ³ç
ó÷àñíèê³â âçàºìîä³¿; 4) íîðìè, çà ÿêèìè îðãàí³çîâóþòüñÿ âçàºìèíè; 5) ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ; 6) ðåçóëüòàò ïåäàãîã³÷íî¿
âçàºìîä³¿ [4, ñ. 7].
Âëàñíå ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿
ïðîõîäèòü ê³ëüêà çàêîíîì³ðíèõ ñòàä³é – â³ä
ïðîñòîðîâîãî êîíòàêòó, ÷åðåç ïñèõ³÷íèé òà
ñîö³àëüíèé âçàºìîâïëèâ îñîáèñòîñòåé ³ äî
ïåäàãîã³÷íî îðãàí³çîâàíîãî, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà
òèõ ïîâíîâàæåííÿõ, ÿê³ ó÷èòåëü îäåðæóº â³ä
ñóñï³ëüñòâà ðàçîì ³ç äîðó÷åííÿì âèêîíàòè
ãðîìàäÿíñüêå çàìîâëåííÿ – ñôîðìóâàòè êóëüòóðíó, ìåíòàëüíî çîð³ºíòîâàíó é àêòèâíó ëþäèíó-ãðîìàäÿíèíà.
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самопрезентації
Освітня програма
самореалізації студента

Мотивація
позитивного
сенсу життя як
комплекс
потреб в самоактуалізації і
творенні
власного Я та
гуманного
довкілля

Розгортання Індивідуальне
Розгортання
явища атракції, психоемоційне
процесу
що виявляється самовивільрефлексії:
у процесі
нення та
усвідомлення
формування
колективне
партнером
позитивних
співтворення
того, як він
емоційних
моделей чи
сприймається
спонукань і
символічних
та приймається
сукупності
мислеобразів
співдіячем з
таких відчуттів індивідуального
освітньої
як симпатія,
та групового
взаємодії
дружба, повага
розвою

Модульно-розвивальний підручник як сценарій-технологія чи програма
навчально-розвиткової взаємодії між суб’єктами освітньої діяльності

Мотивація твор- Мотивація куль- Мотив афіліації Мотив адаптації до Мотивація влади
Мотивація
чої актуалізації турно-розвитко- як сукупність
потреб практики як низка потреб у самоорганізації,
індивіда як су- вих досягнень
потреб у
фундаментальних
впорядкуванні
самоповаги,
купність потреб особистості як співробітництві,
знань, їх переорганізаційноупевненості у
у самовиражен- набір реалізації встановленні структурування та освітніх відношень, собі і престижу
ні, самостверд- потреб у позисоціальнореальна оцінка їх
зняття
як набір потреб
женні і
тивному резуль- психологічного соціального зна- суперечностей та у творчій реф.вдосконаленні таті пізнавальконтакту між чення; нормативнорегуляцій дій
лексії здобутих
ним своєї
но-вольових суб’єктами освітрегуляційна
суб’єктів освітньої знань, умінь,
діяльності
зусиль
ньої діяльності
діяльність
взаємодії
норм і цінностей

Навчальний посібник та тезаурус як носії
освітнього змісту

Інгібіційний

Самозреалізування

8. Спонтаннокреативний

Практична мотивація – формує досвід Ментальна мотивація – зумовлює Мотивація самовдосконалення –
соціальної взаємодії у навчальносвітоглядну активність та формує вибір оптимальної лінії самопізвиховному процесі
онтологічну картину світу особи нання індивідуального світу Я

Модеративний Фасилітативний

Добування

7. Духовноестетичний

ІІІ. Ціннісно-рефлексивний:
IV. Духовно-креативний:
вартісно-світоглядна технологія духовно-спонтанна самореалізапоширення здобутого соціально- ція людського потенціалу учаскультурного досвіду
ників розвивальної взаємодії

Òàáëèöÿ
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Сприймання
Формується
учасників взаємоуявлення про
дії, способу
власні та
організації їхніх
партнерські
вчинкових дій
Механізм дії
наміри,
(спостереження
процесних циклів
здібності,
та діалогічне
[18, с. 179]
установки,
контактування
розуміння
спричинюють
освітніх
взаємозацікавлен
взаємостосуння та інтерес один
ків
до одного)

Психодидактичні
інструменти [13]

Полімотивація
освітньої
діяльності
[19 с. 87]

Мотивація навчально-виховних
дій, функціональної активності
особистості як
низка культурнорозвиткових
потреб в освітній
паритетній
співпраці

ІІ. Нормативно-регуляційний:
критично-регуляційна технологія
нормування наукових знань,
культурного досвіду

1. Настановчо- 2. Теоретично- 3. Оцінювально- 4. Адаптивно5. Системно6. Контрольномотиваційний
змістовий
смисловий
перетворювальний узагальнювальний рефлексивний

Пізнавальна мотивація – активізує навчальнопошукову активність та розумовий потенціал
[16, с. 76]

Здивування

Механізми

Сфери умов
розгортання
полімотивації

0. Чуттєвоестетичний

І. Інформаційно-пізнавальний:
проблемно-ситуативна технологія
добування знань

Етапи
(за А.В.
Фурманом)

Фази (періоди)
(за А.В.
Фурманом)
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0. Чуттєвоестетичний

Навчання :
пошукова пізнавальна активність - знання

Когнітивна (Я-образ: характеризує зміст
переконань, знань та думок індивіда про себе)

Інформаційний (функція: зняття освітніх
суперечностей)

Означення: надання значень (соціальна форма
відображення соціокультурного досвіду, котрий
наявний у вигляді понять, схемах дії, соціальних
ролях і нормах) і зародження смислів у
поведінковій активності студента як суб’єкта, а
відтак оволодіння й оперування знаннями

Ситуація
(сукупність значущих умов, обставин, подій)

Форми причетно-сті
особи до творення
соціокультурного
досвіду

Структура
Позитивно-гармонійної
Я-концепції
(за О.Є. Фурман)

Різновиди обміну
[4, с. 152]

Освітній результат

Структура вчинку (за
В.А. Роменцем)
[1; 7]

1) цінності; 1) психоформи; 1) цінності;
2) уміння;
2) уміння;
2) психоформи;
3) психоформи; 3) цінності;
3) уміння;
4) знання;
4) норми;
4) знання;
5) норми
5) знання
5) норми

Післядія (рефлексія події як
результату вчинку)

À. Ã³ðíÿê

Мотивація (потяг, бажання,
Дія (вчинковий акт як
устремління до комунікації зі світом) взаємоперехід ситуації і мотивації)

Саморозуміння: єдність психодуховних станів, самозбагачення
ментального досвіду універсума,
розвиток внутрішньої свободи,
відчуття краси, осягнення
гармонії, сенсу життя

Самосенсовий (стимулює само
розуміння, саморозкриття і
утверджує Его-інтеграцію)

Смисловчинковий (сприяє
осягненню цінностей, процесу
цілепокладання, рефлексуванню
власної ідентичності)

Діловий (визначає комплекс нормативних дій та є засобом впорядкування
взаємин, зв’язків і намірів)

Регулювання: організація спільної
Взаєморозуміння: усвідомлення
діяльності, об’єднання особистостей мети, установок ,мотивів партнерів
у соціальну групу, спільне прийняття
та їх прийняття як своїх власних
та реалізація рішення, соціальний
й у такий спосіб вартісно-світозасіб внутрішнього узгодження та глядне і смислове самоствердження
нормотворчого взаємозбагачення
індивідуальності

Спонтанно-духовна: (Я-духовне:
самоосягнення та самотворення,
внутрішнє узріння сенсу життя)
Вчинково-креативна (Я-вчинок:
форма розкриття, творення себе)

Самореалізація: вияв
Освіта: етнонаціональний та
універсумного потенціалу особи
загальнолюдська досвід – знання,
через життєствердний пріоритет
норми, цінності
суб’єктивного над об’єктивним

1) уміння;
2) знання;
3) цінності;
4) психоформи;
5) норми

Емоційно-оцінкова (Я-ставлення:
виявляється у системі самооцінок)

Виховання: система ставлень,
суб’єкт-суб’єктних взаємостосунків –
знання і норми

1) норми;
2) уміння;
3) психоформи;
4) цінності;
5) знання

Уміння, що знаходять підтвердження
Норми, котрих дотримуються у
Цінності/ідеали, що обстоюються
у конкретній практиці життя –
ситуаціях соціальної взаємодії у процесі життєзреалізування майстерність (практична складова) компетентність (проектна складова) духовність (світоглядна складова)

1) психоформи;
1) цінності;
1) знання;
1) уміння;
2) цінності;
2) уміння;
2) уміння;
2) знання;
3) знання;
3) психоформи; 3) цінності;
3) норми;
4) уміння;
4) норми;
4) норми;
4) психоформи;
5) норми
5) знання
5) психоформи
5) цінності

Знання, що перевіряються на істинність
експериментальним шляхом - грамотність
(теоретична складова)

8. Спонтаннокреативний

ПсиходрамаПроживання
тичний пошук вищих рівнів,
шляхів духов- форм і механізного самомів самотвовдосконалення
рення
як єдність
гармонійної
піднесеноЯ-концепції
естетичного шляхом психопереживання
культурного
морального об’єктивування
розвитку і
власного
любові
досвіду

7. Духовноестетичний
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Рейтинг сфер
змістового
модуля

Зміст паритетної
освітньої діяльності
[14, с. 125]

СитуативноВольовий
Оперування
Пошук способів
Пошук нових
Внутрішній
вмотивований
пошук
студентом
застосування
систем та
пошук опор
пошук
студентом
теоретичними
наукового знання
узагальнень у
(значення,
студентами
універсальних
зв’язками і
на практиці, що загальнонауковому смисли, образи)
соціальних,
теоретичних залежностями та
спричинює
та світоглядному у ментальному
наукових та
залежностей
пошук нових
вироблення
контекстах
досвіді студенособистісних на ментально
смислових
соціальних норм,
усвідомленого
та, розвиток
проблем, їх
прийнятному
контекстів
формування умінь
пізнання світу і
процесів криосмислення і рівні розумово- проективного
і навичок розумно
власного Я та
тичної рефлекграмотна
емоційної
використання
й гуманно
розвиток емоційно- сії і позитивнопостановка у
активності і
здобутих
контактувати з
ціннісного потен- гармонійної
різних формах самоактивності наукових знань
довкіллям
ціалу особистості
Я-концепції

1. Настановчо- 2. Теоретично- 3. Оцінювально- 4. Адаптивно5. Системно6. Контрольномотиваційний
змістовий
смисловий
перетворювальний узагальнювальний рефлексивний

³ ñóñï³ëüñòâî

Пошук нових
приємних вражень, особистісне
взаємозацікавКвінтесенція
лення викладача
пошуковоі студента на тлі
розвивальної
позитивних
міжсуб’єктної взаємодії
емоцій, естетич[11, с. 157]
них вражень ,
межових захоплень і духовних
переживань

Етапи
(за А.В. Фурманом)

Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1
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Ціннісний і духовний

Конативний і рефлексивний
компонент

Когнітивний та особистісний

Класи соціальноПізнавально-суб’єктний вплив (добування
Нормативно-особистісний
психологічного
знань у вигляді понять, категорій, концепцій,
взаємовплив (соціальна адаптація
оргвпливу
моделей та оволодіння уміннями й навичками) знань, умінь, навичок у вигляді норм)
(за О.Є. Фкурман)
Образи
Особистість: нормування соціальної
Суб’єкт: добування соціально-культурного
суб’єктивної
діяльності та набуття суспільних
досвіду та утвердження ідеально-практичної
реальності
властивостей (відповідальності,
поведінки
[4, с. 263]
моральності тощо)

Духовно-універсумне самотворення (пізнання
себе та інших шляхом осягнення сенсу життя)
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Індивідуальність: збагачення
Універсум: вища психоформа самоусвідомлення
соціокультурним досвідом власного Я
метапотреб для творення еталонів добра, краси,
і найближчого оточення, а також
мудрості, істини тощо
утвердження своєї оригінальності

Ціннісно-індивідуальнісний самовплив (вартісне збагачення соціокультурним досвідом власного Я)

Інтерактивний – взаємодія між
Перцептивний – сприйняття і пізнаКомунікативний – обмін інформацією, думками,
Спонтанно-інтуїтивний – самопізнання
особистостями як обмін (уміння,
ння один одного, своєї групи з
знаннями, світоглядними позиціями, почуттями,
й само розуміння себе як універсума через
навички, норми) діями, спільною
допомогою ідентифікації, емпатії,
навичками через процеси впливу, єдину систему
внутрішній діалог, який дає змогу вибрати одну із
діяльністю через практичне
рефлексії, формування образу
кодування й декодування і формування на цій
психодуховних форм та наповнити комунікативні
нормотворення, а відтак організація своєї індивідуальності та цінніснооснові взаємостосунків
міжуніверсумні ситуації глибоким сенсом
соціальних (у т.ч. освітніх) досягнень
естетичне осягнення інших

Гармонійна Я-концепція

Ставлення; оцінка і самооцінка

Психологічна ситуація, внутрішнє
прийняття

Рефлексія як усвідомлення
особистістю власних сутнісних
ознак та механізм конструктивного
саморозвитку студента

8. Спонтаннокреативний
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Аспекти
освітнього
спілкування
[4, с. 152]

Перекодування

7. Духовноестетичний

Плекання готовності і
Розвиток проздатності розширюцесів критичної
вати вплив духовної Спонукання студентів до
рефлексії, збаенергетики своєї
вільного творення задля
гаченн чуттєвосамості на актуалі- досягнення внутрішньої
ціннісної сфери
зацію й збагачення
гармонії почуттів,
особистості та її
психоформ людського
розуму, волі
моральне
буття за канонами
зростання
добра, краси, гармонії
Занурення у
Індукціювання
Катарсисне
проблемні
Сотворення
досвіду
самоосягнення
ситуації
Особистісна – рефлексія на свої Духовно-екзистенційна – рефлексія уявлень про
вчинки та образи власного Я як внутрішній світ людини, її сенс життя і причини
індивідуальності
вчинків
Рефлексивна регуляція взаємодії
учасників паритетних взаємостоРефлексування як фундаментальна здатність
сунків, здійснювана на основі
людини до осягнення сенсу свого життя
ціннісного осмислення
індивідуальності партнера

Організація норма- Систематизація
тивно-регуляційної особистісних знань
діяльності
і норм як
студентів задля
компонентів
переструктурування
ментального
та адаптації до
досвіду студента з
потреб практики ціннісно-значущим,
фундаментальних
світоглядним
знань
аспектом

Кооперативна – рефлексія знань про
рольову структуру і позиційну
організацію колективної взаємодії

Самооцінювання

Стимулювання
осмислення
фрагмента
соціокультурного
досвіду та внутрішня системна
організація
теоретичного
знання

1. Настановчо- 2. Теоретично- 3. Оцінювально- 4. Адаптивно5. Системно6. Контрольномотиваційний
змістовий
смисловий
перетворювальний узагальнювальний рефлексивний

Забезпечення Психологічне
Педагогічна
позитивної
настановлення
підтримка
емоційної
щодо близької і
ментальної
Психодидактична атмосфери, далекої перспек- самоактивності
мета етапу
захоплення
тив вивчення
і прагнення
[11, с. 157]
студентів теми, внутрішнє
студентів
особистістю
мотивування
усунути
викладача і
навчальної
пізнавальні
змістом курсу
діяльності
суперечності
Провідний спосіб Емоційне
ВзаємоДіалогічний
психологічного
зараження
переконання
пошук
впливу
Види рефлексії
Інтелектуальна - рефлексія знань про об’єкт і
(за С.Ю.
способи дій з ним [2, с. 146]
Степановим)
Рефлексія в структурі модульноРефлексивна організація
розвивального
проблемно-пошукового мислення суб’єкта
процесу
[2, с. 148-156]
(за Я.М. Бугерко)
Структура
особистісної
Психічний образ [10, с. 104]
адаптованості
Домінанти
суб’єктивного
Емоційний та інтелектуальний
потенціалу

Етапи
(за А.В.
Фурманом)

Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1
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À. Ã³ðíÿê

ÂÈÑÍÎÂÊÈ ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ
ÏÎÄÀËÜØÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ
Ãåíåðàëüíà ë³í³ÿ çì³í ó âíóòð³øíüîìó ñâ³ò³
îñîáèñòîñò³ ïðîõîäèòü ÷åðåç ¿¿ êîíêðåòíó
âçàºìîä³þ ç àêòóàëüíîþ æèòòºâîþ – ³ãðîâîþ,
òðóäîâîþ, íàâ÷àëüíîþ òà ³íøîþ – ñèòóàö³ºþ.
Ñàìå âñåïðîíèêëèâ³ âïëèâè ïëèííèõ ñèòóàö³é
çóìîâëþþòü çì³íí³ ÷è ñóêóïí³ ì³êðîçðóøåííÿ
ó ð³çíèõ ñôåðàõ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Ó
ïñèõîëîã³÷íîìó ïëàí³ â³äêðèòà âçàºìîä³ÿ
ð³çíèõ ð³âí³â ïñèõ³÷íî¿ ñàìîðåãóëÿö³¿ (óñâ³äîìëåíîãî é íåóñâ³äîìëåíîãî) ³ ñòàí ³íòðàä³àëîãó ñòèìóëþþòü ðîçâèòîê ä³àëîãó çîâí³øíüîãî. Öå óìîæëèâëþºòüñÿ çà óìîâè âíóòð³øíüî¿
ñâîáîäè óñ³õ ñèë ³ ïîòåíö³é, êîòðèìè íàä³ëåíà
îñîáèñò³ñòü, ³ âîäíî÷àñ äàº ïîøòîâõ äëÿ
ðîçãîðòàííÿ ïðîöåñ³â ñàìîðîçâèòêó, òâîð÷îãî
çðîñòàííÿ ³ äóõîâíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.
Ó öüîìó êîíòåêñò³, çà À.Â. Ôóðìàíîì òà
Î.ª. Ôóðìàí, îäí³ºþ ç íàéïåðñïåêòèâí³øèõ
òåõíîëîã³é ãóìàí³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè º
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ, ÿêà
êîíöåïòóàëüíî ´ðóíòóºòüñÿ íà ïàðèòåòí³é
ïðîáëåìíî-ä³àëîã³÷í³é ôîðì³ âçàºìîâ³äíîøåíü
ì³æ âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåíòîì. Åï³öåíòðîì
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ñòàº íå çì³ñò äèñöèïë³íè,
à âçàºìîä³ÿ ïåäàãîãà ³ âèõîâàíö³â, íîâà ïñèõîêóëüòóðíà åòèêà, ÿêà ïåðåäáà÷àº äîì³íóâàííÿ
ñóñï³ëüíîãî çì³ñòó ¿õíüî¿ âëàñíî¿ ïîçèö³¿,
çá³ëüøåííÿ ïèòîìî¿ âàãè îñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ, òâîð÷î¿ ïîøóêîâî¿ àêòèâíîñò³, ìèñëåííºâå ìîäåëþâàííÿ æèòòºâèõ ñèòóàö³é –
ñèòóàö³é ìîðàëüíîãî âèáîðó òîùî. Òàêà
ñóá’ºêòèâíà àêòèâí³ñòü â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü
ó âíóòð³øí³é ìîòèâàö³¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñòóäåíò³â, ùî äàº çìîãó ðåãóëþâàòè ðîçâèòîê
ìîòèâàö³éíèõ ðèñ îñîáèñòîñò³, òîáòî ïðîáóäæóº ó êîæíîãî âìîòèâîâàíå áàæàííÿ íàâ÷àòè
³ íàâ÷àòèñÿ.
Ó ñòàòò³ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé çì³ñò äåâ’ÿòè åòàï³â ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿
(÷óòòºâî-åñòåòè÷íèé, íàñòàíîâ÷î-ìîòèâàö³éíèé, òåîðåòè÷íî-çì³ñòîâèé, îö³íþâàëüíîñìèñëîâèé, àäàïòèâíî-ïåðåòâîðþâàëüíèé,
ñèñòåìíî-óçàãàëüíþâàëüíèé, êîíòðîëüíî-ðåôëåêñèâíèé, äóõîâíî-åñòåòè÷íèé, ñïîíòàííîêðåàòèâíèé), êîòð³ çãðóïîâàí³ ó â³äïîâ³äí³
÷îòèðè ïåð³îäè (³íôîðìàö³éíî-ï³çíàâàëüíèé,
íîðìàòèâíî-ðåãóëÿö³éíèé, ö³íí³ñíî-ðåôëåêñèâíèé, äóõîâíî-êðåàòèâíèé), ðîçêðèâàºòüñÿ
÷åðåç ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç çàïðîïîíîâàíèõ
23-õ â³äïîâ³äíèõ ïàðàìåòð³â: ïñèõîäèäàêòè÷íà ìåòà åòàïó, çì³ñò ïàðèòåòíî¿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³, ïðîâ³äíèé ñïîñ³á ïñèõîëîã³÷íîãî
âïëèâó, êëàñè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî îðã-
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âïëèâó, ñòèëü îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿, ïðîâ³äí³
ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè, àñïåêòè îñâ³òíüîãî
ñï³ëêóâàííÿ, ð³çíîâèäè îáì³íó, êâ³íòåñåíö³ÿ
ïîøóêîâî-ðîçâèâàëüíî¿ ì³æñóá’ºêòíî¿ âçàºìîä³¿, îñâ³òí³é ðåçóëüòàò, ñôåðè óìîâ ðîçãîðòàííÿ ïîë³ìîòèâàö³¿, ïîë³ìîòèâàö³ÿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà êîæíîìó ç åòàï³â âçàºìîä³¿,
ðåôëåêñ³ÿ ó ñòðóêòóð³ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî
ïðîöåñó, ïñèõîäèäàêòè÷í³ ³íñòðóìåíòè íàëàãîäæåííÿ ïðîäóêòèâíî¿ âçàºìîä³¿, ìåõàí³çì ä³¿
ïðîöåñíèõ öèêë³â, ðåéòèíã ñôåð çì³ñòîâîãî
ìîäóëÿ, äîì³íàíòè ñóá’ºêòèâíîãî ïîòåíö³àëó,
îáðàçè ñóá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³, ôîðìè ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî òâîðåííÿ ñîö³îêóëüòóðíîãî
äîñâ³äó, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ñòü êîæíîãî ïåð³îäó
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ïåâíîìó
ñòðóêòóðíîìó êîìïîíåíòó îñîáèñò³ñíî¿ àäàïòîâàíîñò³, îêðåìèì ñòðóêòóðíèì ñêëàäîâèì
ó÷èíêó, êîíêðåòíîìó âèäó ðåôëåêñ³¿ ³ òîìó
÷è ³íøîìó ñòðóêòóðíîìó êîìïîíåíòó ïîçèòèâíî-ãàðìîí³éíî¿ ß-êîíöåïö³¿.
Çàçíà÷åíå äîñë³äæåííÿ íå âè÷åðïóº óñ³õ
àñïåêò³â ï³äíÿòî¿ ïðîáëåìàòèêè, à â³äòàê
ïðåäìåòîì ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê ñòàíå
ðîçìåæóâàííÿ âèîêðåìëåíèõ ïàðàìåòð³â ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî çì³ñòó åòàï³â ìîäóëüíîðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ çà ôîðìàëüíèìè òà
ñóòí³ñíèìè îçíàêàìè, à òàêîæ ¿õ ðåôëåêñèâíèé
ðîçïîä³ë çà äæåðåëîì ñïðè÷èíåííÿ íà çîâí³øí³
òà âíóòð³øí³.
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À. Ã³ðíÿê

ÀÍÎÒÀÖ²ß
Ã³ðíÿê Àíäð³é Íåñòîðîâè÷.
Äåòàë³çàö³ÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî çì³ñòó åòàï³â
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿.
Ó ñòàòò³ çä³éñíåíî äåêîíñòðóêö³þ ³ äåòàë³çàö³þ
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî çì³ñòó åòàï³â ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ¿õ ôóíêö³îíàëüíî¿ ³íòåãðàòèâíîñò³ òà îðãñòðóêòóðíî¿ íàñòóïíîñò³
ÿê ö³ë³ñíîãî öèêëó, ùî ïðîåêòèâíî ðîçãîðòàºòüñÿ ó
âèãëÿä³ ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ òåõíîëîã³¿. Çì³ñò äåâ’ÿòè
åòàï³â óêàçàíî¿ âçàºìîä³¿ (÷óòòºâî-åñòåòè÷íèé, íàñòàíîâ÷î-ìîòèâàö³éíèé, òåîðåòè÷íî-çì³ñòîâèé, îö³íþâàëüíî-ñìèñëîâèé, àäàïòèâíî-ïåðåòâîðþâàëüíèé,
ñèñòåìíî-óçàãàëüíþâàëüíèé, êîíòðîëüíî-ðåôëåêñèâíèé, äóõîâíî-åñòåòè÷íèé, ñïîíòàííî-êðåàòèâíèé), ùî
çãðóïîâàí³ ó â³äïîâ³äí³ ÷îòèðè ïåð³îäè (³íôîðìàö³éíîï³çíàâàëüíèé, íîðìàòèâíî-ðåãóëÿö³éíèé, ö³íí³ñíîðåôëåêñèâíèé, äóõîâíî-êðåàòèâíèé), ðîçêðèâàºòüñÿ
÷åðåç ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç çàïðîïîíîâàíèõ 23-õ â³äïîâ³äíèõ ïàðàìåòð³â: ïñèõîäèäàêòè÷íà ìåòà åòàïó, çì³ñò
ïàðèòåòíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîâ³äíèé ñïîñ³á
ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó, êëàñè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî îðãâïëèâó, ñòèëü îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿, ïðîâ³äí³
ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè, àñïåêòè îñâ³òíüîãî ñï³ëêóâàííÿ, ð³çíîâèäè îáì³íó, êâ³íòåñåíö³ÿ ïîøóêîâî-ðîçâèâàëüíî¿ ì³æñóá’ºêòíî¿ âçàºìîä³¿, îñâ³òí³é ðåçóëüòàò,
ñôåðè óìîâ ðîçãîðòàííÿ ïîë³ìîòèâàö³¿, ïîë³ìîòèâàö³ÿ
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà êîæíîìó ç åòàï³â âçàºìîä³¿,
ðåôëåêñ³ÿ ó ñòðóêòóð³ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó, ïñèõîäèäàêòè÷í³ ³íñòðóìåíòè íàëàãîäæåííÿ
ïðîäóêòèâíî¿ âçàºìîä³¿, ìåõàí³çì ä³¿ ïðîöåñíèõ öèêë³â,
ðåéòèíã ñôåð çì³ñòîâîãî ìîäóëÿ, äîì³íàíòè ñóá’ºêòèâíîãî ïîòåíö³àëó, îáðàçè ñóá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³, ôîðìè ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî òâîðåííÿ ñîö³îêóëüòóðíîãî
äîñâ³äó, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ñòü ïåð³îä³â ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ïåâíèì êîìïîíåíòàì îñîáèñò³ñíî¿
àäàïòîâàíîñò³, ñòðóêòóðíèì ñêëàäîâèì ó÷èíêó, êîíêðåòíèì âèäàì ðåôëåêñ³¿ òà ñòðóêòóðíèì êîìïîíåíòàì
ïîçèòèâíî-ãàðìîí³éíî¿ ß-êîíöåïö³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ À.Â. Ôóðìàíà, îñâ³òíÿ âçàºìîä³ÿ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé çì³ñò, îðãàí³çàö³éíèé öèêë íàâ÷àííÿ, ³ííîâàö³éíà îñâ³òíÿ òåõíîëîã³ÿ.

ANNOTATION
Andrii Hirniak.
Detailing of the psychological-pedagogical content of
modular-developmental interaction stages.

The article deals with the deconstruction and detailing
of the psychological and pedagogical content of the stages
of modular-developing interaction in order to achieve their
functional integrability and organizational structural
continuity as an integral cycle that is projectively deploys
in the form of innovative educational technology. The
content of nine stages of the indicated interaction (sensoryaesthetic, instructional-motivational, theoretical-content,
evaluation-semantic, adaptive-transformative, systemgeneralizing, control-reflexive, spiritual-aesthetic, spontaneously-creative) that are grouped into the corresponding
four periods (information-cognitive, normative-regulatory,
value-reflexive, spiritual-creative) is revealed through a
psychological analysis of the proposed 23 appropriate
parameters: the psycho-didactic purpose of the stage, the
content of parity educational activity, the leading method
of psychological influence, the classes of socio-psychological organizational influence, the style of educational
interaction, the leading psychological mechanisms, the
aspects of educational communication, the types of exchange, the quintessence of search-developing interpersonal
interaction, the educational outcome, the spheres of the
conditions for the deployment of polimotivation, the
polimotivation of educational activity at each of stages of
interaction, reflection in the structure of the modulardevelopmental process, psychodydactic tools for the
establishment of productive interaction, the mechanism of
action of the process cycles, the rating of spheres of content
modules, dominants of subjective potential, images of
subjective reality, forms of person’s involvement in the
creation of socio-cultural experience, as well as the correspondence of periods of modular-developing interaction
to certain components of personal adaptability, structural
components of the act, specific types of reflection and structural components of positively-harmonious Self-concept.
Key words: modular-developing educational system of
A. V. Furman, educational interaction, psychological and
pedagogical content, organizational learning cycle,
innovative educational technology.
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