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Обучению через наррацию Фрейре противопо-

ставил обучение через проблематизацию, уничто-

жающую учительско-ученическую вертикаль, – ре-

презентировав новую модель как «педагогику осво-

бождения» [2, p. 79-80]. При нарративном подходе 

знание является «собственностью педагога», уче-

ники отчуждены от него и от познавательного про-

цесса. При проблематизирующем подходе старто-

вый учебный план концентрируется на ближайшем 

предмете – изучении повседневности и феноменов 

неформальной культуры. Ученики критически ре-

флексируют способ своего социального существо-

вания, мир предстает перед ними процессным, они 

сами – становящимися и незавершенными лично-

стями [2, p. 84] Проблематизация помещает позна-

ваемый предмет на место медиатора во взаимодей-

ствии педагога и учащегося. Познавательные итоги 

становятся для учащегося собственными и совмест-

ными, поскольку выстраиваются на персональном 

участии и предметном сотрудничестве, а не на 

трансляции готовых результатов. Проблематизиру-

ющее обучение порывает с иерархической тради-

цией «селективности». 

Диалог Фрейре видит как соревнование, в ко-

тором каждый обладает правом голоса, но которое 

не должно обернуться новым доминированием че-

ловека над человеком [2, p. 88]. Диалог требовате-

лен к скромности и доверию к человеку и подозри-

телен в отношении личностной самодостаточности, 

не испытывающей потребности в горизонтальных 

связях. Вера в людей – это априорная потребность 

в диалоге, но и доверие восстанавливается посред-

ством диалога. Диалог нуждается в критическом 

мышлении и сам генерирует его [2, p. 91-92] 

Подобно другим представителям социально-

критической теории П. Фрейре гипостазировал ин-

дивидуальные акты критической рефлексии, пола-

гая, что достижение индивидуального понимания 

уже меняет мир. Образовательные практики для 

бразильского просветителя становятся средой осво-

бождения, будучи выстроены на диалогическом об-

щении равных. Итак, в своей критике современной 

системы образования П. Фрейре сделал акцент на 

диалоге, поставив диалог в центр перестройки пе-

дагогического и социального взаимодействия.  
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Анотація 
Стаття присвячена науковому пошуку та вивченню проблеми професійної взаємодії у психолого-пе-

дагогічній теорії та практиці різними вченими, як українськими так і зарубіжними. Це стосується підгото-

вки фахівців до таких соціономічних професій як: педагог, лікар, юрист, соціальний працівник, менеджер, 

фахівець зі зв’язків з громадськістю. З’ясовано, що це ті професії, де не можна досягти великих результа-

тів, опанувавши лише знання за фахом, оскільки структура готовності до професійної взаємодії охоплює 

різні вміння, навички, здібності та якості особистості. Саме вони, будучи зовнішнім виразом діяльності, є 

істотним показником успішності професійної діяльності фахівця сфери професій «людина-людина». 

Abstract 
The article is devoted to scientific research of professional interaction problem in psycho-pedagogical theory 

and practice by various Ukrainian and foreign scholars. It concerns the training of specialists such sociological 

occupations as teacher, doctor, lawyer, social worker, manager, specialist in public relations. It was found that 

those professions where you can not achieve great results, capturing only the knowledge of the specialty, because 

the structure of readiness for professional interaction covers different skills, abilities and personal qualities. Ex-

actly they, being an external expression of the activity, are significant indicators of success in professional activity 

of specialists in the field of "human-human". 
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Підвищення ефективності навчання у вищій 

школі в цілому і підготовка фахівців до нових видів 

професійної діяльності, зокрема, традиційно є од-

ним з центральних об'єктів всебічного вивчення у 

галузі педагогічної науки як українськими так і за-

рубіжними вченими (А. А. Вербицький, М. І. Дья-

ченко, В. О. Сластьонін, П. О. Просецький, та ін.). 

Це відноситься, зокрема, до підготовки фахівців та-

ких соціономічних професій, як педагог, лікар, 

юрист, соціальний працівник, менеджер, фахівець 

зі зв'язків з громадськістю та ін. Одним з найбільш 

важливих аспектів цієї проблеми виступає станов-

лення фахівця, що володіє основами професійної 

взаємодії і комунікації, які забезпечують досяг-

нення взаємоузгоджених дій в соціумі, адаптацію 

майбутніх фахівців, випускників вишів до нових 

умов життєдіяльності.  

Це професії, де не можна досягти великих ре-

зультатів, опанувавши лише знання за фахом (про 

це зазначають, зокрема, вітчизняні вчені Л. Д. Гус-

лякова, В. Г. Бочарова, В. О. Сластьонін, зарубіжні 

вчені Р. Баркер, М. Дойл, В. Сатир, С. Шардлоу 

тощо), оскільки структура готовності до професій-

ної взаємодії охоплює різні вміння, навички, здіб-

ності та якості особистості. Саме вони, будучи зов-

нішнім виразом діяльності, є істотним показником 

успішності професійної діяльності педагога, юри-

ста, лікаря, соціального працівника, менеджера та 

інших фахівців сфери професій «людина-людина». 

Комунікативні вміння забезпечують можли-

вість встановлення контакту в процесі спільної дія-

льності, призводять до взаєморозуміння в умовах 

професійного спілкування, сприяють досягненню 

його позитивного результату [1]. Формування гото-

вності майбутніх фахівців до здійснення важливих 

комунікативних умінь на різних рівнях соціального 

життя пов'язане з вирішенням ряду педагогічних за-

вдань у цьому процесі [2]. Це рішення може бути 

знайдено на основі теоретичного аналізу як самої 

діяльності (наприклад, педагогічної, юридичної, 

соціальної роботи або управління), так і предмет-

ного змісту процесу підготовки майбутніх фахівців. 

Воно пов'язане з певним моделюванням самих за-

вдань і послідовністю їх вирішення в цьому про-

цесі. 

Дослідження загальнотеоретичного плану (К. 

А. Абульханової-Славської, Б. Г. Ананьєва, О. М. 

Леонтьєва, В. М. Мясищева, Г. В. Суходольського, 

Б. М. Теплова та ін.), дослідження професійної та 

трудової діяльності (В. П. Зінченко, Є. А. Климова, 

Б. Ф. Ломова, А. К. Маркової, М. І. Дьяченко, В. Д. 

Шадрикова та ін.), а також низка робіт, присвяче-

них вивченню професійного становлення студентів 

вузу (Р. Г. Гаріфьянова, О. В. Дмитрієва, Ю. С. Ко-

лесникова, П. А. Просецького, В. О. Сластьоніна та 

ін.), педагогічної діяльності (І. О. Зимньої, Н. В. Ку-

зьміної, А. А. Леонтьєва, А. І. Щербакова, А. К. Ма-

ркової, Л. М. Мітіної та ін.) є теоретичним підґрун-

тям дослідження професійної взаємодії фахівців. 

Варті уваги й загальні педагогічні положення, що 

стосуються визначення змісту освіти, зокрема у ви-

щій школі (С. І. Архангельський, Ю. К. Бабанський, 

Г. І. Батурина, В. І. Каган, В. В. Краєвський, B. C. 

Ледньов, І. Я. Лернер, А. І. Міщенко, П. І. Підкаси-

стий, М. Н. Скаткін, В. О. Сластьонін, А. О. Яков-

лєв та ін.). Істотними нам також уявляються студії 

В. В. Кан-Каліка, О. О. Леонтьєва, М. М. Поташник, 

В. О. Сластьоніна, що розглядають спілкування як 

важливу умову підвищення педагогічної освіти та 

здійснення педагогічної та соціальної діяльності. 

Нами також використані характеристики про-

фесійної діяльності, запропоновані у студіях В. Г. 

Бочарова, Б. З. Вульфова, С. І. Григор'єва, Л. Г. Гу-

слякової, Л. Д. Демідової, І. О. Зимньої, Є. І. Холо-

стової, Т. Ф. Яркіної та багатьох інших. Зокрема, це 

– професійна компетентність, що включає в себе: 

професійні знання, вміння, навички, здібності та 

якості. До числа параметрів професійної компетен-

тності також відносять: діапазон професійних мож-

ливостей, досконале володіння інструментарієм, 

прийомами і технологіями професійної діяльності. 

Професійна компетентність у сфері професій, що 

пов’язані з міжособистісною взаємодією, також ви-

являється в творчому характері діяльності фахівця, 

в активному пошуку новаторських підходів та інно-

ваційних технологій, особистій ініціативі та профе-

сійній комунікабельності. 

Проблемі професійного становлення праців-

ника приділено увагу у роботах як зарубіжних (М. 

Альберт, М. Вудкок, К. Делл, П. Друкер, Г. Пітері), 

так і вітчизняних учених (Н. В. Борисова, Ю. В. 

Кричевський, А. Ю. Панасюк, Г. Х. Хопово, В. М. 

Шепель та ін.). У їхніх розвідках доведено, що у 

професійній діяльності працівників багатьох сфер, 

так само, як і в процесі їх підготовки, комунікативні 

вміння і навички посідають вагоме місце, що знахо-

дить відображення в сучасних державних освітніх 

стандартах України. Однак варто зазначити, що в 

цій галузі залишається ще багато невирішених пи-

тань, зокрема, пов'язаних з особливостями комуні-

кативних умінь і навичок в професійній діяльності 

фахівців. Ученими відзначається важливість про-

фесійної діяльності цієї системи, гостра соціальна 

затребуваність цих професій, але в той же час недо-

статня розробленість системи підготовки майбут-

ніх фахівців-професіоналів визначає актуальність 

дослідження. 

У готовності фахівців до професійної взаємодії 

неабияку роль відіграє професійна етика, що являє 

собою сукупність моральних норм і правил, які 

визначають ставлення людини до свого про-

фесійного обов'язку; до людей, з якими людина по-

в'язана за характером своєї професії. Професійна 

етика визначає специфіку взаємин за такими 
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напрямками: відношення організації до суспіль-

ства; відношення окремо взятого фахівця до сус-

пільства; моральні, професійно значущі якості 

фахівця, що забезпечують якнайякісніше вико-

нання професійних обов'язків; взаємини фахівців 

між собою; ставлення працівника до клієнта, до 

партнера, споживача; відносини керівництва 

(адміністрації) і працівника, власника і менеджера. 

Дослідження професійної етики конкретного 

фахівця здійснені Л.Л. Хоружою, Н.В. Агеєнко, 

Г.А. Алтуховою, О. Б. Ломакіною, М. В. Шмаль та 

ін. 

Одним з основних напрямків формування пер-

спективної системи освіти в Україні, поряд з підви-

щенням якості освіти, забезпеченням більшої до-

ступності освіти для всіх груп населення, підви-

щенням творчого потенціалу в освіті, є 

забезпечення націленості навчання на нові педа-

гогічні технології, в першу чергу на сучасні інтер-

активні, комунікаційні технології, що знайшло 

відображення в роботах С.О. Сисоєвої, А. А. 

Андрєєва, Є. В. Баранової, Я. А. Ваграмомка, І. Є. 

Машбіц, І. В. Симонової та інших. 

Аналіз сутності професійної взаємодії дозво-

лив встановити, що вона у своїй основі має доміна-

нту суб'єктивного фактора, тобто за своєю суттю є 

конструктивною. До об'єктивних чинників нале-

жить система формування компетентності у профе-

сійній взаємодії, яка передбачає педагогічно доці-

льну її організацію через активне включення студе-

нтів у практико-орієнтовану проектну діяльність, 

що має своїм наслідком зміну суб'єктів освітнього 

процесу вишу взагалі і їх компетентності, зокрема 

[3]. Структура розглянутої взаємодії включає її 

сфери і вектори, які визначають суть авторської си-

стеми формування готовності (компетентності) 

майбутнього фахівця до професійної взаємодії. 

Система компетентності майбутнього фахівця 

у професійній взаємодії, в межах якої використову-

ються можливості методу проекту і проектної дія-

льності, кейс-методу та інших інтерактивних мето-

дів, відображає тенденції згуртування учасників 

взаємодії у міру реалізації модулів практико-орієн-

тованої проектної діяльності через відпрацювання 

ситуацій взаємодії та розширення спектра його та-

ктик, і є цілком обґрунтованою. Її реалізація дозво-

ляє побудувати принципово нові суб'єкт-суб’єктні 

відносини, що мають не формальний, а реальний 

характер взаємообміну знаннями, думками, ідеями 

у спільному спілкуванні, щодо діяльності між ви-

кладачем, який є компетентним в своїй справі про-

фесіоналом, і студентом, майбутнім фахівцем [4, с. 

45-47]. 

Динамічні суперечливі економічні та соціоку-

льтурні реалії суспільного розвитку останніх років 

суттєво змінили вимоги до підготовки професіо-

нала практично для всіх сфер діяльності людини. 

Підготовленість на рівні професійних знань і 

умінь, навіть мотиваційна орієнтованість фахівця 

стали відносними характеристиками, моментом в 

загальному постійному русі та розвитку професій-

ної компетентності. Новий час породжує принци-

пово новий психологічний образ професіонала, сут-

нісним ядром якого стають здатності до особистіс-

ного і професійного самовизначення в динамічних 

умовах, до самостійного професійного росту в умо-

вах вибору і особистої відповідальності, подолання 

соціальних і професійних стереотипів. Це може 

бути розглянуто в якості основного результату під-

готовки професіонала. 

Становище з підготовкою професіоналів, з по-

гляду психологічного забезпечення, сьогодні може 

бути охарактеризоване як парадоксальне. Психоло-

гія має у своєму розпорядженні розвинуті уявлення 

про структуру діяльності (О. М. Леонтьев, Б. Ф. Ло-

мов, Г. П. Щедровицький), системогенезу профе-

сійної діяльності (В. Д. Шадріков), людину як суб'-

єкта діяльності (К. А. Абульханова-Славська, О. В. 

Брушлінський, В. О. Петровський), усвідомленої 

саморегуляції (О. О. Конопкін, О. В. Дашкевич). 

Проте вона задає в основному змістовно-якісні орі-

єнтири (Г. К. Маркова, Ю. М. Забродін, О. Д. Гло-

точкін, Б. А. Сосновський, О. С. Романова та ін.), 

практично залишаючи не розробленим процесуаль-

ний аспект професійної підготовки. 

Підготовці фахівця у вищій школі притаманна 

ціла низка характеристик, що обумовлюють актуа-

льність розробки проблеми психологічної підгото-

вки, зокрема це: 

1. Безособовий характер навчання, що буду-

ється без урахування індивідуальних, у т. ч. моти-

ваційних, особливостей студентів. Це робить прак-

тично неможливим побудову цілісної системи про-

фесійної діяльності, становлення її індивідуального 

стилю, адекватного сприйняття студентом себе як 

особистості й професіонала; 

2. Розірваність навчання, практики, професій-

ної праці. Вони виступають у багатьох аспектах як 

незалежні процеси, у результаті чого набуті знання 

і уміння виявляються або непотрібними, або далеко 

не повністю втілюються в практичній діяльності, 

що здійснюється у динамічних умовах; 

3. Відсутність урахування психологічних осо-

бливостей адаптаційного періоду. Стан напружено-

сті, властивий цьому періоду, специфічним чином 

впливає на діяльність, обумовлюючи можливість 

закріплення дефектних форм діяльності; 

4. Відсутність цілеспрямованого формування 

(розвитку) внутрішніх засобів самостійної організа-

ції студентом життєдіяльності і професійної діяль-

ності. Саме ці засоби могли б забезпечувати самос-

тійність студента як суб'єкта навчальної діяльності 

та його подальше особистісне та професійне зрос-

тання; 

5. Переважання традиційних форм навчання, 

перевірених традицією і досвідом, але не у повній 

мірі адекватних новим реаліям роботи фахівця. 

Нові форми навчання базуються швидше на емпі-

риці, ніж на теорії, що пов'язує цілі, зміст, процес і 

результат; 

6. Орієнтованість на підготовку фахівця, здат-

ного вирішувати професійні зазвичай вже сформу-

льовані завдання. Суспільство потребує професіо-

налів, здатних до самостійного пошуку і вирішення 

професійних завдань в контексті більш широкому, 
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ніж власне професійний контекст [5; 6; 7; 8]. 

Підійти до вирішення проблеми формування 

психологічної готовності до професійної взаємодії 

доцільно на матеріалі вивчення процесів оволо-

діння суб'єктом такої конкретної діяльності, яка по-

єднує у собі комплекс характеристик, що роблять ці 

процеси репрезентативними, що дозволяє перене-

сти отримані результати на процеси освоєння ін-

ших діяльностей, розділивши загальне і специфі-

чне, інваріантне і варіативне. 

Ці характеристики уповні притаманні педаго-

гічній діяльності. До них відносяться залежність ре-

зультату від особистісної позиції суб'єкта, від 

стилю взаємодії суб'єктів; можливості і необхідно-

сті самостійних рішень та особистої відповідально-

сті за них, у т. ч. в динамічних умовах і в умовах 

вибору; поєднання предметної діяльності і спілку-

вання; творчий характер діяльності; управління со-

бою та іншими людьми; відсутності жорсткого зв'я-

зку результативності зі спеціальними здібностями і 

психофізіологічними особливостями суб'єкта. Саме 

тому педагогічну працю ми узяли як основну мо-

дель професійної діяльності в досліджуваній сфері. 

Психологічні основи підготовки до професій-

ної діяльності можуть бути сформульовані таким 

чином [9]:  

1. Метою і результатом психологічної підгото-

вки професіонала є досягнення ним стану психоло-

гічної готовності до певного виду трудової діяльно-

сті. Психологічна готовність являє собою прояв 

емоційного і усвідомленого відображення суб'єк-

том сформованого повного психологічного забез-

печення професійної взаємодії. Психологічне за-

безпечення професійної взаємодії є системою внут-

рішніх умов і засобів організації та реалізації 

ефективної професійної діяльності. Воно має чоти-

рьохкомпонентну структуру, є системною єдністю 

мотиваційного, цільового, операційного і регуля-

ційного компонентів. Основними внутрішніми 

умовами є адекватна мотивація, суб'єктна особисті-

сна позиція, розвинена концептуальна модель про-

фесійної діяльності. 

 До основних внутрішніх засобів входять сис-

темні вміння організації індивідуалізованих форм 

ефективної професійної діяльності та економічно 

розвинені форми рефлексивного мислення. 

2. Необхідна спеціальна психологічна підгото-

вка обумовлена наявністю обмежень самостійного 

формування суб'єктом психологічної готовності. 

До таких обмежень належать: неадекватна мотива-

ція; штучна ізоляція професійної діяльності із зага-

льного життєдіяльнісного контексту особистості в 

процесі навчання; змістовна неповнота суб'єктив-

них моделей професійної діяльності; тенденція не 

до системного, а до поелементного подолання суб'-

єктивно інтерпретованих професійних проблем; не-

усвідомлювані зміни в цілепокладанні, операцій-

ному і регуляційному забезпеченні діяльності у 

стані психічної напруженості, що порушують дія-

льність; недостатній рівень рефлексивності мис-

лення суб'єкта і т. ін. 

3. Ефективне формування психологічної гото-

вності до взаємодії відбувається при дотриманні 

ряду умов: 

 воно має включати оволодіння суб'єктом 

вміннями організації діяльності у відповідності із 

певним набором критеріїв (структурної, орієнтов-

ної, операційної повноти, мотиваційної і змістовної 

адекватності та ін.); 

 у процесі формування має здійснюватися 

перерозподіл значимості впливу окремих компоне-

нтів психологічного забезпечення на успішність ді-

яльності: від цільового до мотиваційного, від регу-

ляційного до операційного; 

 формування має йти з використанням пев-

них стратегій застосування рефлексивного мис-

лення як основи свідомої регуляції діяльності: від 

особистісної до процесуальної форми; 

 процес формування психологічної готов-

ності до взаємодії має включати розвиток умінь 

протидії змінам реалізації психологічного забезпе-

чення у стані психічної напруженості і утримувати 

конструктивний стиль роботи. 

 цей процес має супроводжуватися побудо-

вою варіативних концептуальних моделей діяльно-

сті і діагностикою успішності їх реалізації, а також 

діагностикою досягнення суб'єктом основного ре-

зультату підготовки – психологічної готовності до 

професійної взаємодії. 

4. Розвиток рефлексивного мислення як основ-

ного внутрішнього засобу формування психологіч-

ної готовності у системі рефлексії пасивно-діяльні-

сної психологічної підготовки йде у напрямку по-

долання його обмежень рівнем інтелектуальної 

ініціативи суб'єкта і встановлення відповідності 

між використовуваними суб'єктом формами рефле-

ксивного мислення і компонентами психологічного 

забезпечення. 

5. З концепцією психологічної готовності до 

взаємодії пов'язані технологія психологічного про-

ектування і система діагностичних процедур для 

визначення сформованої психологічної готовності. 

Психологічне проектування призначене для форму-

вання психологічного забезпечення та психологіч-

ної готовності. Діагностика ґрунтується на узагаль-

нених психологічних показниках (здатність суб'-

єкта утримувати конструктивний стиль роботи в 

напружених умовах), на показниках підготовлено-

сті суб'єкта за окремими складовими психологіч-

ного забезпечення діяльності (матрична діагнос-

тика), на показниках конкретних діяльнісних труд-

нощів [10]. 

Моделлю для розробки системи психологічної 

підготовки може виступати педагогічна діяльність, 

що дозволяє найбільш повно розкрити і показати 

дію психологічних механізмів формування психо-

логічної готовності. 

У нашому дослідженні становлення професій-

ної взаємодії розглядається в основному як процес 

перетворення зовнішньої предметної діяльності у 

внутрішню, психічну діяльність, формування внут-

рішніх інтелектуальних структур психіки за допо-

могою засвоєння зовнішньої соціальної дійсності. З 

цього випливає, що навчання і виховання можна ро-

зглядати як процес інтеріоризації. Цей постулат 
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було розроблено П. Я. Гальпериним [11] та Н. Ф. 

Тализіною [12]. При цьому важливим є вибір най-

більш оптимальних принципів системної організа-

ції психолого-педагогічної підготовки до професій-

ної взаємодії. 
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Анотація 

У статті автор проводить послідовне переосмислення ідеї Долі у релігійних (орфіків, піфагорійців) та 

філософських системах античного світу. У межах релігійного світогляду виявляє смислові рівні теми, ав-

торські інтерпретації. Есхатологічні ідеї розглядаються під кутом зору уявлень мислителів про Долю лю-

дини та Долю Всесвіту. З акцентом на індивідуальну есхатологію (Долю душі за гробом). Есхатологічні 

настрої епохи розкриваються у контексті філософських вчень про душу, в просторі яких виокремлюються 

її додаткові смисли. 

Abstract 

In the article the author conducts a gradual rethinking of the idea of Destiny in religious (Orphics, Pythago-

reans) and philosophical systems of the ancient world. Within the ancient worldview reveals the semantic levels 

of the theme, author's interpretations. Eschatological ideas are viewed from the point of view of the ideas of think-

ers about the fate of man and the fate of the universe. With an emphasis on individual eschatology (the fate of the 

soul behind the coffin). The eschatological moods of the era are revealed in the context of philosophical teachings 

about the soul, in the space of which its additional meanings are revealed. 

 

Ключові слова: душа, есхатологія, ідея, індивідуальна, Всесвітня, смисли. 
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