
 135 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #13

Навчальний процес в нових умовах 
передбачає організацію засвоєння 
програмного матеріалу з дисципліни у 
дискретному режимі за наперед роз-
робленою модульною системою, що 
складається з логічно завершених бло-
ків із структурованим змістом та баль-
ною шкалою оцінювання знань сту-
дентів. Дуже важливо, щоб українські 
освітні технології, які впроваджують-
ся, відповідали таким вимогам як до-
ступність, конкретність і об’єктивність. 
Доступність і конкретність визнача-
ється тим, що інформація яка надаєть-
ся викладачем студенту, повинна від-
повідати рівню його особистісному 
розвитку і запитам практики. Що сто-
сується об’єктивності, то вона зале-
жить як від кваліфікації і компетент-
ності викладача, так й від його особис-
тісних властивостей.

Проблема психологічних взаємовп-
ливів і змін, які відбуваються у вітчиз-
няному освітньому середовищі, вна-
слідок впровадження євроосвітніх 
технологій, робить неможливим ігно-

рування, виникаючого у зв’язку з цим, 
екзістенціонального питання свободи 
як такої і свободи вибору типу навчан-
ня взагалі. Дуже часто цьому заважа-
ють стереотипи усвідомлення поведін-
ки недавнього минулого. В умовах 
швидкого оновлення людських уяв-
лень, думок, стереотипи мислення ви-
ступають як стійкі соціально-психоло-
гічні утворення, які включають до себе 
соціальні установки, чекання і ціннісні 
орієнтації. Наш досвід впровадження 
модульної системи [4] дозволив зазна-
чити на її ефективності, що дозволяє 
підвищити якість навчання та її моти-
вацію, яка є головною умовою для до-
віри, відповідальності, сумісності та 
привабливості європейського просто-
ру вищої освіти. Але слід зауважити, 
що робота за такою системою дещо 
обмежувала творчість викладача, бо 
зменшилася кількість практичних за-
нять, які проводяться у формі обгово-
рень та інтерактивної взаємодії, тому 
що основна увага приділялася опиту-
ванню, проведенню експрес та модуль-
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них контролів з метою підвищення 
рейтингу та набору балів. Викладач 
почав витрачати більше особистого 
часу на перевірку різного виду робіт, 
що обумовило більш широкий дихото-
мічний аспект, який стосується не 
тільки студента, але й інерційності 
мислення самого викладача щодо 
впровадження європейських техноло-
гій навчання. Для багатьох викладачів 
інерційність мислення пов’язана як із 
когнітивними обмеженнями, які при-
рівнюються до норм і яким необхідно 
підкорятись, щоб бути прийнятим в 
вітчизняному освітньому середовищі; 
так і з відсутністю у більшості особис-
тісних якостей, наявність яких необ-
хідна для процесу самовдосконалення: 
відкритість новому, мужність, готов-
ність визнавати свої помилки. Ці 
ускладнення заважають не тільки роз-
витку, але й усвідомленню власного 
потенціалу; тобто людина потребує 
«сприятливого навчального середови-
ща», яким у цей час воно не є. Інакше: 
існує розрив між цілями суспільства, 
засобами їх досягнення і потребами, 
бажаннями самої особистості.

Роберт К. Мертон [3] розробив ти-
пологію поведінки особистості до її 
ставлення стосовно цілей і засобів сус-
пільства:

1) конформіст: приймає цілі і засо-
би суспільства;

2) новатор: приймає цілі суспіль-
ства, але прагне їх досягти не інститу-
ціональними засобами;

3) ритуаліст: абсолютизує засоби, 
«забуваючи» при цьому цілі, для до-
сягнення яких власне все і починалось;

4) ізольований тип: ігнорує як схва-
лені суспільством цілі, так і засоби;

5) збурювач: прагне створити нову 
систему норм і нові засоби їх досяг-
нення.

В любій особистості у різних про-
порціях присутні усі перераховані 
типи. Відповідно приналежність до 
якогось з них повинна здійснюватись 
на основі провідної особистісної тен-
денції. Якщо ж розглядувати значи-
мість даних типів для вітчизняного 
освітнього соціуму, то виділити більш 
вагомі практично неможливо, тому що 
кожен з них грає свою важливу роль.

Впровадження європейських освіт-
ніх систем у вітчизняний простір пови-
нно базуватись на мистецтві викорис-
тання психологічних взаємовпливів 
різних факторів, завдяки чому досяга-
ється трансформація ідеологічного за-
думу в певні когнітивні і особистісні 
утворення. Вплив [2] у психології розу-
міється як цілеспрямований процес і 
результат зміни поведінки, установок, 
намірів, уявлень, оцінок в ході взаємодії 
між партнерами. У зв’язку з цим виді-
ляють як навмисний вплив, до якого 
відносять переконання і навіювання; 
так і ненавмисний, при якому передба-
чається отримання певного результату 
від об’єкта впливу. Подолати інерцій-
ність мислення можна через переко-
нання (персуазію) як метод впливу на 
учасників українського освітнього про-
стору, шляхом звернення до їх власних 
критичних суджень. Непрямий вплив 
виникає проявляючись у дії механізмів 
зараження (процес передачі емоційного 
стану від одного індивіда до іншого) і 
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наслідування (копіювання якогось взі-
рця, приклада). Вірне розуміння верба-
льних – невербальних сигналів з однієї 
сторони, і власні конгруентні поведін-
кові реакції з іншої, мають важливе 
значення для впровадження європей-
ських освітніх технологій. При цьому 
також необхідно врахувати типи осо-
бистості учасників освітнього просто-
ру. Якщо це: а) опираючийся новому 
тип, то краще надати йому невеликі 
вказівки по реалізації модульної систе-
ми, і що їх легко можна виконати; б) 
драматизуючому типу слід надати ці 
вказівки як щось велике і значиме;

в) інтелектуальному типу краще 
взагалі не давати ніяких пояснень;

г) критичний тип буде виконувати 
ці вказівки тільки для того, щоб дока-
зати що європейська система освіти не 
діє у вітчизняних умовах.

Можемо підкреслити, що ці психо-
логічні взаємовпливи різних когнітив-
них факторів можуть здійснюватись 
головним чином в процесі діалогічно-
го спілкування, яке базується, як за-
значає Г. І. Колеснікова [1] на таких 
принципах: а) принцип інтенціональ-
ності: спрямованість на суб’єкт;

б) принцип каталізації: переборен-
ня психологічних захистів, проекцій, 
внутрішнього опору, інертності мис-
лення тощо; в) принцип простору: 

створення психологічно благополуч-
них матеріально і духовно ініціюючих 
умов для мотивації і впровадження 
нового.

В процесі діалогічного впливу на 
інертність мисленєвих процесів 
суб’єктів євроосвітнього простору 
можна застосовувати логічні, зовні ло-
гічні, емоційно – психологічні методи і 
прийоми. Структура логічних доказів 
складається з трьох елементів: теза  – 
положення, аргумент тези; демонстра-
ція – безпосереднє логічне розміркову-
вання, яке складається з сукупності 
умовиводів, за допомогою яких відбу-
вається виділення тези і аргументів. 
В якості зовні логічних доказів можна 
використовувати любі апеляції до сфе-
ри почуттів та емоцій викладача і сту-
дента, а також метафоричні повідо-
млення і власно метафори.
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